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La Kongreso en Danzig  festos la kvardekan 

jubileon de Esperanto. Estos bona okazo por agi 

sanie kiel ŝvitanta mont-iranto, kiu haltas momente 

sur la vojo kaj, viŝante la frunton, rigardas mal- 

antatien malsuper si la tutan pejzagon jam preter

pas ita^

Sur maro, je certa horo ĉiutage, la ŝipestro ob

servas la sunon kaj sian kompason por mezuri 

precize, kie li nun troviĝas, kiom da mejloj estas 

travojaĝitaj kaj kiom restas ankoraŭ ĝis la celo. 

S im ilan mezuron ni nepre bezonas. Ofte homoj nin 

demandas: kiom da esperantistoj ekzistas en lamondo? 

kiom da lernolibroj vendiĝis? kiom da kursoj okazas? 

Ni ne povas respondi, ĉar ni ne scias precize.

ĉ iu  el ni donus volonte ion por scii kaj havi 

pretan akuratan respondon. Nu, se ĉiuj ni deziras 

tion, ni povas tre facile havigi al ni la necesajn 

ciferojn. Sufiĉus, ke Ĉiu bonvolu sendi tiujn pri sia 

loko. Post kelkaj monatoj oni povos fini ĉiujn kal

kulojn kaj la tutan klasigadon. En 1927 ni Ĉiuj 

konus la ciferojn precizajn kaj la deziratan respondon.

Kio estas bezonata por sukcesi? Nur iom da 

bonvolo en ĉiuj grupoj senescepte, ĉ u  tio ne valoras

la klopodon? Ni estas certaj, ke la tuta esperantist

aro konsentos kun ni. Tial nia Internacia Centra 

Komitato, interkonsente kun U E A , kun la naciaj so

cietoj kaj ankaŭ kun la laboristaj esperantistaj rondoj, 

decidis entrepreni tiun aferon kaj alvoki al ĉiuj, ke 

ili tuj akurate partoprenu la enketon.

C in gvidos la fakestro de I. C. K. pri statistiko, 

D-ro Dietterle, kiu jam de pluraj jaroj energie insistas 

pri la neceseco de tia kolekto de faktoj kaj ciferoj. 

Ni petas ĉiu jn esperantistojn atente legi lian artikolon 

sur paĝo 13 de tiu ĉi gazeto, poste proponi, ke oni 

ĝin laŭtlegu en venonta kunsido de la loka grupo 

kaj fine kontroli, ke la sekretario aŭ aparte kom isi

ota persono baldau sendu la respondaron al D-ro 

Dietterle.

La afero estas grava, urĝa kaj inda je la honoro 

de ĉiuj esperantistoj. Koran antaŭdankon al Ĉiuj 

respondontoj I Fine ni havos precizan faktaron, se 

nur ĉiuj partoprenos. Bone memoru, ke unu ne- 

respondo estas krimo kontraŭ la vero kaj falsigo de 

la tuto. Do neniu forgesu aŭ malzorgu:

Unu por ĉiuj —  ĉiuj por unu!

Edmond Privat
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Laŭmetoda planado de la urboj.

En Praha fondigis en 1922 ^Instituto por lau

plane konstruado de la urboj-, kiu celas kunigi teori

ulojn kaj praktikulojn por studi taugan ordigon de 

urboj, klopodi por unuigi generalajn ideojn pri solv

ado de teknikaj, sociaj, ekonomiaj kaj higienaj pro

blemoj donitaj pro konstruado, plivastigado kaj kon

servado de urboj, kaj helpi disvolvon de novaj utilaj 

ideoj en tiu fako. La instituto eldonis en 1925 verkon 

de arkitekto D-ro V . Zdkrejs, „Metoda planado de la 

urboj*. Giaj ideoj meritas publikan atenton.

Dum  la nuntempa reguligo de urboj aperas mal

facilajo} plej ofte en interno de la domaroj, en ilia 

centro, kie estas anstatauotaj konstruajoj jam jie 

sufiĉaj per novaj, ofte pli altaj, sed kie samtempe la 

interdoma spaco estas plivastigota aŭ pro kauzoj tra

fikaj aŭ por ricevi pli da lumo kaj aero. Tiu vast

igado estas ofte farata tute sensisteme, oni fiksas ian 

nombron de metroj kiel stratan larĝecon, sed ĉar oni 

ne scias kiom altajn domojn oni pli poste konstruos, 

oni trovis plej oportune fiksi la larĝecon kiom eble 

plej grandan. Eĉ la malgrandaj urbetoj imitis la 

urbegojn vastigante siajn stratojn. C iuj situaj planoj 

el epoko ĉirkaŭ 1890 tre sim ilas laŭ siaj principoj. 

Lau Ĉio oni neniel atentas generalajn panoramojn; 

gravaj konstruaj memorindaĵoj estas forigataj, la 

stratoj ricevas saman larĝecon. Sed tiaj reguligaj 

planoj signifas ne sole finon de antikva urba karaktero, 

sed ili ankaŭ neforigeble malutilas al estetikaj kaj 

trafikaj kvalitoj de la urbo. Por forigi tiun Ĉi mal

facilajon, oni devas kuraci la kaŭzojn, ne la sekvojn.

Tial oni devas, projektante planon de iu urbo, 

rigardi ĝin kiel parton de la plano de la tuta Stato, 

do en donita kazo de la ĉeĥoslovaka respubliko. En 

la. Stata ordiga plano ni rimarkas diversajn regionojn 

diversareajn sed sufiĉe videble lim igitajn, estratajn de 

unu ideo historia, geografia, politika, organiza, eko

nomia aŭ sociala. Tiaj regionoj postulas precipe 

bonan solvon de la problemo trafika, sed samtempe 

atenton pri principoj estetikaj.

Antau ol veni al plano detala, oni devas fari la 

bazan skizan planon por la tuta regiono. Nur poste 

oni faras planon detalan, kiu montras kun sufiĉa 

precizeco ĉiu jn lokojn, sur kiuj estas permesite kon

strui, nemalutiiigante al interesoj publikaj. La in

teresojn de la Stato, la pli supera komponanto, devas 

gardi jam la plano baza, ĉar eventuala malbona plen

umado de la planado detala afliktus jam sole la 

komunumon, komponanton pli suban. Kiam poste 

per plano de unuopa konstruajo estis fiksitaj kondiĉoj

de la planoj baza kaj detala, oni povas jam  senriske 

doni permeson konstruan por projektita konstruajo.

La aŭtoro faris laŭ tiuj ĉi principoj planojn de 

sekvantaj ĉehoslovakaj urboj: Rozmital (2185 logantoj), 

Libochovice (2633 logantoj), H luboka (2927 logantoj), 

Rfĉany (3066 logantoj), Poliĉka (5044 logantoj), H linsko 

(5076 logantoj), Lysa (5252 logantoj), Podebrady 

(5973 logantoj), Terezfn (6829 logantoj), Domazlice 

(7674 logantoj), Nemecky Brod (8987 logantoj), Kolfn 

(16200 logantoj). E l ili pruvis la aŭtoro, ke lia me

todo estas pli rapida ol la metodo ĝisnuna, ĉar ĝi 

ebligas kritiki la principajn direktojn kaj arangojn 

sen dubo pri gusteco de la detale ellaborita plano. 

Tial estas tiu ĉi metodo ankaŭ pli malkara, kaj ĝi 

permesas plenumi la bazan planon {generalan per 

pliposta enmeto de planoj detalaj, ĉ i  ankaŭ per

mesas trovi tiujn partojn de domaroj, kiuj bezonas 

esti tuj solvataj, aŭ fari Sangojn en partoj plene 

surkonstruitaj sen afekcii iel la bazan planon.

D-ro St. Kamaryt.
*

Detalojn pri Ia priskribita metodo donas volonte la supre 

citita instituto en Praha I, StaromĉstskG ndm. 16 (M API.

Industria ekspluato de la  M a lv iva  Maro. —  Laŭ raporto de 

E. W. Polson Newman la teritorio de la Malviva^Maro, konsiderita 

de jarmiloj kiel la plej senfrukta kaj senviva, fariĝos baldaŭ 

centro de industrio kaj laboro. La brita Kolonia Administracio 

jam entreprenis konkretajn klopodojn per ekspluati la riĉaĵojn de 

tiu ĉi Sala Lago. La Malviva Maro kuŝas 400 metrojn proksimume 

sub la nivelo de la Mediteraneo; ĝi havas la amplekson prok

simuman de la (teneva Lago (Lae Lernan). Tiu-Ĉi Senviva Maro 

estas plena je kemiaj saloj, tiel ke homo falinta en la maron ne 

povas droni. Pro la alta specifa pezo Ia naĝado estas preskau 

neebla, la piedoj ĉiam klopodas veni al la supro de la akvo kaj 

oni povas drivi en ĉia pozicio. Bananto efektive povas legi 

libron sidanta en la akvon kaj samtempe sin protekti kontraŭ 

la senkompataj sunradioj. Pro la sala konsisto de la akvo ĉia 

organa vivo estas neebla kaj ankaŭ en la ĉirkaŭajo nenio kreskas. 

La tuta teritorio faras impreson malĝojigan. Tio nun ŝanĝiĝos. 

El la Malviva Maro ekvekos riĉa fruktodona vivo. Fabrikejoj 

laborantaj per elektra forto kaj grandaj deponejoj ekstaros tie, 

kie nun ankoraŭ troviĝas kabanoj primitivaj loĝataj de fiŝkaptistoj. 

Elektra fervojo iros tra la Jordana valo transportonta la produkt

ejojn al Ia haveno Haifa. Laŭ la faritaj kalkuloj la Malviva Maro 

entenas ne malpli ol 30 bilionojn da tunoj de miksitaj saloj. El 

ili IO bilionoj da tunoj estas ordinaraj saloj, la resto konsistas 

el kloro, kromo, natrio, magnezio kaj kalio. Pro la ekzisto de 

1,5 biliono da klorkalio, Palestino iĝos la plej riĉa lando je kalio 

(potaso) kaj tiuj trezoroj povos esti levotaj per tre simpla procedo, 

vaporigo kaj kristalizo. La Malviva Maro sekve estas vera trezor

ejo kies riĉaĵoj estas ekspluatotaj. H. J.
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fe .figo de Uadoj.
★

Impresoj pri
Mi Ceestis la sepan kunsidon de la Ligo de Nacioj 

en Ĝenevo. Stranga miksaĵo. Unuflanke admiro. 

Aliflanke naŭzo. Kiel sukcesi en justa jugo au aku

rata impreso? Kiel priskribi precize tiun kunaĵon 

de grandaloj kaj malgrandaĵoj? Kiu ankoraŭ neniam 

antaŭe Ceestis, atendas emocie, rugan karton en mano, 

la momenton, en kiu la pordistoj malfermas la enir

ejon al galerioj. O n i kuras, oni pusas, oni eksidas. 

Jen sube en vasta severa halo zumas la delegitoj de 

kvindek nacioj.

Supre staras prezidanto, m arte lo n  en mano, 

rekta, aŭtoritata, dekstre generala sekretario, mal

dekstre tradukisto. Sub li: la podiumo por la parol

antoj kun armeo da tradukistoj kaj stenografistoj 

ambaŭflanke. Pli sube: la partero kun la kvindek 

delegitaroj. C iu disponas po kvar seĝoj: tri repre

zentantoj, unu helpanto.

Malgrandaj nacioj eĉ ne okupas la tutan spacon, 

sed grandaj suferas je manko de lokoj. Francoj 

etendigas sur malplenaj benkoj de Hispanujo kaj 

Brazilo; italoj sur seĝoj de Peruo. Angloj severe 

tenas sin je sia loko, sed regimento de britaj oficistoj 

staras pretaj ĉe la pordo malantaŭ la fiksa monoklo 

de Sir Austen Chamberlain kaj la ronda dorso de 

Lord Cecil.

Multaj grizaj kapoj, multaj brunaj (sud-amerikaj), 

kelkaj sinjorinoj inter skandinavoj, du au tri elstar

antaj ĉapoj de persa kaj hinda delegitoj . . . Jen 

martelas la prezidanto, ĉirkauata de mikrofonoj. Oni 

voĉdonu ĉu akcepti Germanujon en la Ligon. Tra

dukisto vokas la landojn: A lbanio: je s , Aŭstralio: 

j es ,  Aŭstrio: j e s ,  ktp. Unuanime akceptita . . .

Jen la tago de alveno. La prezidanto invitas la 

reprezentantojn de Germanujo preni sian lokon. Ili 

eniras unu post alia blindigite per teruraj lumegoj 

de fotografistoj kaj kinematografistoj. Granda aplaud- 

ado ekkrakas. La prezidanto vokas S-ron Stresemann 

por paroli. Ronda, senhara viro supreniras la Stup

aron iom impresite kaj eklegas siajn zorge prepar

itajn pagojn en germana lingvo.

Regas atento surda. Nur triono komprenas kaj 

aplaŭdas de tempo al tempo. Poste oni tradukas 

france kaj ankoraŭ fojon angle. Tre takte sin es

prim is la diplomato, eĉ altsente, kvazaŭ filozofe. 

Nun venos la respondo: supreniras la franca ministro 

Briand kun senzorga leona kapo griza, haroj longaj, 

lipharoj falantaj. Tiu facilanima fraŭlo kredeble 

neniam satis militon, nek militistojn. Oni sentas 

tion en liaj vortoj, unuanime komprenataj, vibre

lasta kunsido.
aklamataj: „ Estas finite! For la kanonojn kaj pafilojn! 

Tribunalo pli taugas. Ambau niaj popoloj kolektis 

sufiĉe da gloro sur batalkampoj. Ili nun renkontigu 

en pli pacaj konkursoj: arto, komerco, progreso.- 

Senfina ovacio salutas elokventan konkludon. Sekvas 

angla traduko kaj la prezidanto fermas la kunsidon.

Granda emocio regis. Multaj okuloj malsekigis. 

Pasis jam ok jaroj depost la terura buĉado. O k jaroj 

de malfido, disputado, baraktado. Nun venis historia 

momento. La batalintoj oficiale repacigis. En la 

Ligo de Nacioj la Eŭropa familio retroviĝas. Kial 

do mankas Hispanujo, la granda neutralulo?

En la koridoroj iuj esprimas dubon pri la sincer

eco de la paroladoj. Lasu! Ĉiuokaze ili esprimis 

la senton kaj volon de milionoj da homoj ambau

flanke. Tio gravas pli ol Ĉio ajn . . .

Nun pasis tri semajnoj. Ĉiutage mi sekvis la 

kunsidojn ankau en komisionoj ĉe la Palaco dc I’ 

sekretariejo kaj Ĉie m i renkontis belan brunokulan 

amerikaninon: la vidvinon de Prezidanto Wilson. 

Kion ŝi pensis? M i ŝatus tion scii.

D io m ia! Kiom oni paroladis, diskutadis kaj 

tradukadis pri raportoj, pri paragrafoj, pri frazoj, pri 

eraroj de traduko, ĝis la kapo turnigis kaj ĉiu havis 

nur unu deziron: fini kaj forveturi.

Sed kion oni faris krom enakcepti Germanujon? 

Ne multon, al mi ŝajnis. O n i ja decidis kunvoki en 

1927 la konferencon por senarmigo. Nu bone kaj 

plie? O n i subskribis ankau kontrakton kontrau tra

fiko de sklavoj, ankaŭ bone, ĉar tiu komercaĉo an- 

korau ekzistas inter Afriko kaj Azio. Sed krome?

Krome oni multon aŭdis en koridoroj pri intrigoj 

por elektoj al konsilantaro, pri angla venko en tio, 

franca sukceso en tio ĉi, itala rezisto al io alia. Mal

grandaj nacioj plendas, ke grandaj Ĉion decidas inter 

si. D-ro Nansen, la fama norvego, vane pledis pro 

rajto de indigenaj gentoj sub koloniaj mandatoj de

fendi mem siajn peticiojn de Genfcve. Ankoraŭ regas 

multa nacia spirito kaj tro malmulta internacia.

Tamen la homara spirito progresas en la mondo 

kaj ankaŭ iom post iom en Genfcve. K iu estus kred

inta, antaŭ dek jaroj, ke Ligo de Nacioj povus eĉ 

ekzisti? Nun ĝi vivas kvin jarojn. Estas nur an

koraŭ infana kreajo. Iom post iom ĝi kreskos.

En la nuna tempo gi fidele spegulas la bildon 

de siaj membroj, la diversaj ŝtatoj. Apartenas al 

ni, la popoloj, ŝanĝi la psikologion de niaj nacioj 

kaj disvastigi la veran internacian spiriton.

Liang-ĉu-oaj.
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Malkovro de pratempa alfabeto.

Antaŭ nelonge la sciena mondo estis impresita 

de trovaĵoj kiuj prezentas escepte gravan intereson. 

Temas pri arkeologiaj esploroj faritaj en vilago 

G l o z e l  en departemento Allier, centra Francio. Pri 

tio raportas libro de D-ro A . Mor i e !  kaj E. Frad i n  

«Nouvelle Station Nĉolithique. Vichy. 1925-26.* 

Ne estas Ĉi tie la loko por raporti pri diversaj kon

s t r u a j ,  vazoj, iloj, mastrumiloj, tie elfositaj, pri in

teresaj objektoj el ŝtono, siliko, osto, bakita argilo 

kaj vitro. La plej grava kaj unika en la arkeologio 

estas tie la trovitaj brikoj kaj aliaj objektoj kun alfa

betaj skriboj. La epoko de tiuj trovaĵoj estas mal

proksima de ni je multaj mildekoj da jaroj, se oni 

konsideras, ke la gravuroj tie faritaj prezentas la 

nordan cervon, kiu jam  delonge ne plu vivas en 

Francio.

Ni reproduktas ĉi tie parton de la Glozela alfa

beto komparita kun la fenica kaj la egipta-hierata. 

La parenceco de la tri alfabetoj estas pli ol evidenta, 

ĝi frapas la okulon.

I < ilozela I Fenica I Egipta
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Jen ni staras antau la nova fakto kiu povas re

volucii nian prahistorion, cetere tre junan sciencon. 

D u hipotezoj estas eblaj: au ke iuj mezmaraj vojaĝintoj 

alportis en prahistorian Francion la alfabeton de fe

nicoj au de egiptanoj —  aii ke la alfabeto estis kre

ita en la prahistoria Francio kaj de tie ĝi disvastigis 

al Egipto kaj Fenicio. La «klasika" historio certe 

akceptas la unuan hipotezon, ĉar la dua tute ruinigas 

la unuan parton de la oficiala historia scienco. La 

nova generacio da scienculoj, kiuj faligas unu post 

alia la malnovajn antaujuĝojn, eble preferos la duan 

hipotezon. Ja, multaj klasikaĵoj jam falis kaj nur 

la mezlerneja rutino ilin vane daurigas, ekz. la fa

belojn pri Homero la autoro de Iliado kaj Odiseo, 

pri Romulo kaj Remo la fondintoj de Romo, pri 

Ŝtek, Kij kaj Horiv la fondintoj de Kievo. (H  omero  

signifas „arigo, kolekto44, R o m u l o - R e m o  estas 

nomoj de du riveretoj, Ŝ t e k - K i j - H o r i v  signifas 

«martelo, amboso, forno44, pratempa Kievo ja vere 

estis centro de forga industrio.)

La dua hipotezo plene akordiĝas kun multaj izolaj 

historiaĵoj, ĝis nun nekompreneblaj, ekz. kun la do

kumentaj informoj pri tio ke iu blonda norda popolo 

„Rudru4‘ alportis al Egipto la civilizon, ke iu sagulo 

„MeneŜ“ donis al Egipto legaron. Tiu nomo Me n e ŝ  

paraleligas kun M a n u  de hindoj, M a n n u s  de pra

germanoj, M i n o s  de kretanoj. Ke hindoj venis el 

Nordo, ke skandinavaj scienculoj vojagis al veneda j  

saĝuloj (ĉe Vistulo, sur Balta marbordo) por tie sin 

instrui. La dua hipotezo do perfekte harmonias kun 

la nova teorio Iau kiu la hind-eŭropa lingvo, kulturo 

kaj civilizo naskigis en Europo mem, kaj poste vast

igis al Egipto, Fenicio, Malgranda Azio, Babilono, 

H indio k. a.

Novaj eltrovajoj necesas nun por konfirmi aŭ 

por faligi la duan hipotezon, kiu tamen ree aperas 

pro la m irinda alfabeto elfosita en Glozel.

La integra fotografio.

Je komenco de la 1908 profesoro E. E s t a n a v e  

disciplo de Ga b r i e l  L i p p m a n n ,  deponis ĉe la 

Scienca Akademio fermitan koverton, kiu enhavis 

ian elpensadon ne tute ellaboritan. En la 1925, dek

sep jarojn poste, profesoro E s t a n a v e ,  nun sekretario 

de la scienca fakultato en Marsejlo, atingis realigon 

de sia projekto, de la integra fotografio.

La fama eltrovinto de la kolorfotografio, G. L ipp

mann, estis tiu kiu unua havis ideon pri la integra 

fotografio, sed lia lerninto, E. Estanave, ĝin realigis. 

La integra fotografio donas sur unu plako, sen uzo 

de iu ajn aparato, la reliefan bildon. D u  procedoj 

realigas tiun rimarkindan fotografion. La unua kon

sistas en fotografado sur ordinara plako per „ĉelara“ 

objektivo kiu, kiel montras la bildo, estas aro da 

etaj lupeoj (pligrandigaj vitroj) kune gluitaj. Nature 

ĉiu lupeo agas kiel memstara objektivo, do sur la 

plako aperas tiom da bildoj kiom estas da lupeoj. 

Prof. Estanave laboris unue kun 95-lupea kaj fine 

kun 432-lupea objektivo. K iam  la plako kun 95 aŭ 

432 imagoj estis preta, oni ĝin remetis en la saman 

aparaton, sur ia saman lokon, kaj la observanto ri

gardis tra la objektivo. Ĉar u n u  objekto fotografita
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per la ĉelara objektivo donis 95 au 432 bildetojn, 

male 95 aŭ 432 bildetoj rigardataj per la sama ob

jektivo donis u n u  bildon de la fotografita objekto. 

Kaj tiu bildo estis reliefa. La teorio de tiu fenomeno 

estas tre simpla por personoj kiuj scias la optikon.

D ua procedo nenecesigas eĉ la fotoobjektivon, ĉar 

la plako mem enhavas la etajn lupeojn, ĝi ricevis 

nomon „aŭtostereoskopa plako". Oni metas tiun 

plakon en la nigran kadro-kesteton, momente mal

kovras ĝin kaj poste oni procedas en ordinara foto

kemia maniero. La plako preta estas rigardata sen 

iu ajn aparato kaj la multaj bildetoj kunigas por la 

okulo, por doni unu reliefan bildon. I iu bildo Sang

igas, se la okulo iom translokigas, sammaniere kiel 

aspekto de ĉiu objekto aliigas kiam ni rigardas ĝin 

de multaj flankoj. Kune kun la televidado- de 

Be l i n ,  la «integra foto- de E s t a n a v e  prezentas unu 

el la plej belaj eltrovajoj de la lasta tempo.

Iufoje la gazetoj, kiuj raportas pri la integra foto

grafio, nomas ĝin «genia elpensado*. Tio ne estas 

gusta kaj justa, ĉar la eltrovintoj, G . Lippmann kaj 

E. Estanave, nenion novan elpensis, ili nur imitis 

la naturon. Efektive, jam delonge oni konas, ke la 

okuloj de musoj, abeloj, papilioj estas V elaraj- t, e. 

konsistas en miloj da okuletoj (de 5000 ĝis 20000 

okuletoj, Iau la insekta speco), kiuj ĉiu donas sul

la retino unu bildon, kaj tiuj 5000 au 20000  inianoj 

kunigas por formi unu reliefan bildon. Tiurilate la 

insektaj okuloj estas pli perfektaj ol la homaj, kaj 

ili inspiris la du francajn fizikistojn al la bela el

trovado, la integra fotografio.

Jjtentuf
IDelegitoj de l t i . JU

Kun tiu ĉi gazeto estas sendata al ĉiu Delegito kaj

Vicdelegito la

Oficiala Bulteno N-ro 17
kun formulo pri korektado de la

Jarlibro  1927

kaj mendiloj por anoncoj, entrepreno ktp. 

Nericevinto volu informi la C. O .

Subteninda Verko.
Jen sur mia tablo la tria parto de la Enciklopedia Vortaro 

Esperanta-Germana, kompilita de Eugen VViister*). La simpatia 

kovrilo verda-ruga-blanka transformas la kutiman timon pro 

dikaj vortaroj en scivolemon. Estas ja E n c i k l o p e d i a  vortaro, 

post apero de Ĉiuj dek partoj, lokigebla rajte kaj range 

apud naciaj vortaregoj. Foliumante ni unue konstatu la ne

supereblan perfektecon de la presado. Blanka senligna papero, 

modela preso kaj agrabla literaro, ne ofendanta la okulon. 

Per la tria parto la nombro de pagoj atingas 414, do post 

plena eliro la verko estas inter 1500— 2000 pagoj. Kompare 

la nacilingvaj vortaroj de tiuj Ĉeflingvoj, ordinare uzataj ne 

estas multe pli ampleksaj. Nete distingigas la „WQ stero*, 

per sistemega ordigo kaj grupigo de la vortoj devenantaj el 

sama radiko aŭ apartenanta al sama grupo. Tiurilate gi povas 

esti klasigata samrange inter la bonegaj vortaroj de firmo 

Langenscheidt (Toussaint» Langenscheidt —  Muret-Sanders)

tiom uzataj en Centra Eŭropo.

Pri la riĉeco de la enhavo: Ni malfermu ian pagon. Jen 

366 und 367. Kion ni vidas! Dekojn da vortoj komencantaj 

per H i d r '  la radiko por multaj fakaj esprimoj, identa kun 

akvo .  Hidraulika, hidrocefalo, hidrogeno, hidrografo, hidro- 

skopo, estas kelkaj el tiu serio. Laŭdinda estas la preciza 

klarigo (Germanlingva) kun aldono de I’ vorto en la ordinara 

lingvo kie tia formo ekzistas, ekzemple a k v o k a p o  por hidro

cefalo, a k v o k u r a c a d o  por hidropatio ktp. Ankoraŭ alian 

komparon, tiun de la derivataj vortoj. Hazarde malferminte 

mi kaptas la radikon f r o t ’ kaj trovas sub g i: Frotpuregi, 
Frotegi, ŝmir-Froti, Frotpentri, dinamika Froto, statika Froto, glit- 
Froto, rulFroto, pivota Froto, dena Froto, ŝnura Froto, glit oo ja 
Froto, pista Froto, ŝlopskatola Froto, Frotado, Froteto, Frotegi, 
Froteti, Frotigi, Frotvi, Frotilo, Frotisto, Frotumi. Frotangulo, 
Frotbalailo, Frotbruligi, Froteluzi, Frotinciti. Felkerno, Frotkonuso, 

Frotlavi, Frotmaŝino, Frotpoluri, kaj dudek pliajn kombinadojn

kun preciza difino. La vortaro havas duoblan meriton: doni 

al ni unufoje kompletan vortliston de Esperanto ( k o m p l e t a  

signifas por vortaro la maksimumon de ebleco) due fiksi la 

signifon de certaj vortoj, tiel, ke ne plu estu ia dubo. Mi 

opinias, ke tiu-Ĉi lasta kvalito estas la plej grava, ĉar ekzistis 

efektive nereguleco pri "uzo de multaj rekte derivitaj vortoj 

kaj ankoraŭ pli da malordo pri kombinajoj (kunmetajoj).

Laŭdinda estas plie la reguligo pri la transskribo de 

grek latinaj substantivoj en Esperanton. Ni ja ne forgesu, 

ke tiuj du lingvoj estas la Cefaj fontoj de la lnternacia Lingvo, 

kvankam ofte la vortoj penetras en Esperanton per la nerekta 

vojo de modernaj lingvoj. Preciza kaj klara estas la principeco 

de la transskribo de botanikaj kaj zoologiaj vortoj, je  kiuj 

la vortaro abundas.

Resume, bonega laboro, inda je Ĉies subteno. La est

onta vortaristo de la granda Esperanto-Enciklopedio trovas 

riĉegan materialon kaj precizan difinon; la uzanto havas

fidindan fonton en dubaj kazoj kaj bonegan instruilon; la 

propagandisto plej bonan pruvon al skeptikuloj pri la riĉeco 

de la nuna lingvo kaj la seriozecon de nia laboro.

La Esperantistaro danku la afltoron kaj eldonejon, kiuj 

ambaŭ ne hezitis entrepreni tian kolosan aferon, en konkreta 

maniero: pe r a ĉe to . Pro la eldono de tiu-Ĉi vortaro la 

eldonejo Hiri & Sohn fiksis sian nomon ne forigeble al nia 

movado kaj estas nia devo kuragigi tiun firmon. Ni uzu, ni 

Ĉerpu el „ W ŭ s t e r o “ sed ni ne forgesu: n i a ĉ e t u  g in .
Hans Jakob.

• I  Engan W8atar. Enciklopedio Vortaro Etperanta-Oarraana. Tria parto- 

24 +  124 pajloj. F. H iri & Sohn, Leipzig. 1926. K o ito : Frk. 19,20.
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Roma aŭtuno
M. Scherer

je  frua mateno, griza, parte ankoraŭ dormanta stacio, kie 

haltas kelkajn minutojn la direkta vagonaro Milano- Roma. 

Oni eliras, la frunton kaj tempiojn ĉirkaflblovas milda, opala 

helo. Sed en tiu Ĉi pura autune nuancita, kaj jam iom laca 

aero vibras io, kio estas akra, kio maltrankviligas kiel kiso, 

ĉe kiu oni dezirus perei kaj kiu samtempe la nervojn vip- 

instigas al plej forta strebado.

Kaj tiun necertecon, tiun necertan atendadon subite al

ternas liberiga ekscito, tremetado de I'retrovo kaj plenumigo: 

tiela estas la anima agordo de tiu, kiu post longaj jaroj de 

disigo kaj sopiro, denove in te r v id is  kun la amatino, kaj ŝi 

ridas renkontante vin, kvazaŭ Si nur hierafl estus vin forlas

inta, pli bela kaj pli dezirinda ol iam pli frue.

Tie etendigas vere antaŭ mi, proksima kaj tamen 

plena de senlimaj malproksimoj, samtempa kaj tamen plena 

de forgeso: la maro. Ĝ ia aromo, gia rega spiro, kiujn mi 

sentis en la plejinterno, kiuj al mi preskaŭ dolore ekbruligis 

la sangon. Post jaroj ree la maro.

Nun sur la Ĉielo disigas la unuaj sunradioj, kiuj similas 

orajn kordojn, kaj se ilin flugektuŝas birdo, oni opinias aŭdi 

delikatan, en la sferojn forpasantan sonadon. Super la akvo 

kliniginte glitas kelkaj veloj, blankaj kaj orangkoloraj, mal

rapide en agrabla distreco, kiel post reveno de felicaj insuloj.

Estas unu el tiuj maloftaj momentoj, kiam oni ne plu 

sentas la surde dolorigajn katenojn de la propra mi, la ne

kuraceblajn vundojn de I’ konscio, kiam oni sin ne plu kredas 

disigita de Ĉio viva: kiam oni for de Cia estanteco kaj Cia 

rememoro, sentas liberige kunfandigi la propran eston kaj la 

senlimecon tie ekstere, al muta skuiganta ĉirkaŭbrako.

La ..Pronto!" de I’ vagonestro. Ni forlasas la stacion 

Civitavecchia. Tie pasigis Stendhal, estante franca konsulo, 

malgajan tempon de hejmsopiro al sia amata Milano, tien 

..al malfermita maro" volis forkuri Tosca kun Cavaradossi

La vagonaro rapidegas tra Campagna. I n apenaŭ unu 

horo ni estos en Romo.

kaj oni volus gin alpremi al si en neeldirebla humileco kaj 

sindonemo, kiel oni Ĉirkaŭbrakas lastan esperon, amatinon, 

antaŭ ol ŝi forlasas nin, kaj oni scias, Ĉio Ĉi estis vana, ŝi 

neniam plu revenos.

La strio estingigis kaj oni restas sola kun si kaj sia

soleco.

Roma aŭtuno! Multkolora, infana popolo en Rocca di 

Papa kaj Albano, topazkolore arda vino en Castel Gandolfo, 

en la malgranda Trattoria, malsupre de la papa vilao, kie 

logas nun la plej eleganta el la kardinaloj, Merry del’ Vai. 

T ute sube en la ruga posttagmeza suno brulas Romo, kvazaŭ 

Stiparo de volupto, maldekstre brilas abunde la Tirenia Maro 

kaj Ĉiu guto de la nobla, topazkolora vino, donacas elrigardon 

al proksima fabelinsulo: en vivon sen m alhe le tan  kaj suferoj.

Horoj en Frascati en la gardenoj de I' vilao Grazioli, kie 

je I’ fino de longa ombro- kaj sekretoplena vojo, en mal

granda maldensejo subite eksonas miriga akordo de grizo 

kaj verdo: malnova difektita fontano lokita en musko, la sen

mova akvo-ebenaĵo kovrita de delikata alga vualo, kaj Ĉe ia 

piedoj de la fontano dise kelkai timemaj ciklamenoj, kiuj 

Sajnas sin serĉi reciproke per siaj Castaj okuloj. Horoj en 

la vilao Aldobrandini, kie en sekreta, intima bosko, malhelaj 

tromaturaj rozoj, jam mortante kovras la belegan nudan 

Sultron de marmora Diana per siaj folioj, kiel per mutaj 

kisoj. Tie mi ankaŭ legis la devizon: „Odi et arna!" —  

..Malamu kaj am u!" Tiu, kiu konstruigis al si tiun ĉi noblan 

miraklon, komprenis ambaŭ: malami kaj ami. Ĝuemaj poste

uloj de la Renesanco, de la luksa poemo pri la volupto, pri 

la sango kaj la morto.

Roma aŭtuno! Sude blua nokto sur la Forumo, je  Stono 

rigidiginta fantomo de I' Antikvo en mondrevo de la sankta 

roma eklezio. Ruinoj de i’ kontestado. La konsuloj, la le

gionoj, la senato, la imperatoro, Ĉe ĉiu triumfo de I’ venko 

kaj de I' guo ili nur forgesis pri unu: pri la fino. Kio restis? 

Kripligo kaj ruboj, ruboj kaj kripligo. Sub la arkoj de 

Koloseo serĉas senlogejuloj rifugejon por la nokto.

Sed Ia aero super ĉiu ĉi tragiko estas delikata kaj mola, 

kiel virinmano, kiun oni dankeme premus al la lipoj.

Roma aŭtuno! Oni gin gustas, lasas gin fandi sur la 

lango, nobla tromatura frukto, travidebla vinbero, en kiu 

Sajnas enfermitaj la lasta dolĉeco kaj la lasta sango de Ia 

suno. Romaj aŭtunmatenoj sur ia Pinejo kaj en la sendeziraj 

gardenoj de la vilao Borghese: la lumo estas fianĉine tiel 

juna kaj kristala, ke oni povus kredi al revekigo de I’ prin

tempo, se ne estus samtempe en la aero nevidebla adiaŭado, 

la amara kaj terura spiro de r„pasado“ , la mortelaca, mal

sana rideto de animo, kies sorto jam  plenumigis, kaj kiu 

nenion povas esperi plu. nenion atendi ol la grandan mal

lumon. Horo pasigita sur la malnova Via Appia, Appia 

Antica, kiam velkas Ia tago, kiam silento kaj viola krepusko 

ekkaptas Cam pagnan, kiam Sajnas gigante kreski vesper- 

ĉielen la silueto de Tomba di Caecilia Metella Giganta kaj 

tamen nur fantoma monumento de forpasado kaj de nenio, 

post Ciuj krioj kaj ĉiuj orgioj. Terura malkurageco Sajnas 

levigi de la tero. Sur la horizonto estingigas lasta lumstrio

Funde Sangigis —  je sia avantago —  la moderna Romo: 

Ĉie ordo, pureco, disciplino. Ne ekzistas plu marĉandado 

kun veturigistoj, nenia preztrompado. La trinkmono estas 

preskaŭ Cie forigita, por servado oni kalkulas IO procentojn. 

La fervojoj estas zorgeme puraj kaj la vagonaroj veturas 

kun severa akurateco.

Cie oni renkontas grandajn afiSojn: „K iu ne laboras, ne

havas rajton je la vivo". Kaj tiu Ci admono ne estas nur

sur la papero, nune oni laboras en Italio kun norda per

sisteco.
. -  •  • *  ■

*

La Romaninoj ne Sangigis en ilia dekorativa beleco, 

belegaj virinoj por Ia okulo, kiam ili en duka sinteno paŝas 

sur la Piazza Colonna, altkreskaj; sur Ia vizago masko de 

certeco kaj gemeca malvarmo, tamen en la okuloj kaj en la 

flekseblaj melodioj de iliaj korpoj ekfajreras deziro kaj pasio, 

kai ĉarmo kai allogo ciojn ambavjujm: .  i_:
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la stampo de iliaj molaj voĉoj ŝajnas saturita de provoko 

kaj raso.

Sed rapide ili maljunigas en la Eterna Urbo, pli rapide 

ol la M ila n a n o j, aŭ la famaj Bolognaninoj, la beleco de la 

Romaninoj plejparte antaŭtempe forigas. Por kiel eble plej 

longe kaŝi la elvendadon, iii sin kelkfoje lakas tiel, ke oni 

preskaŭ estus tentata Ĉirkaŭpendi al kelkiu el ili tabuleton: 

Atentu! Freŝpentrita!

* *
*

Unika urbo!

Por adiaŭi gin mi iris al la Fontana di Trevi, antaŭ du 

jarmiloj latina knabino malkovris tiun fonton kaj prezentis 

gian virgulinan akvon al la soifantaj romaj legionano}.

Oni trinku el la Fontana di Trevi kaj poste ĵetu moneron 

mezen sur la akvosurfaco, tiam ekestos ebleco revidi Romon. 

Tiel gin volas malnova superstico.

En krepuska vespero mi hejmeniris, ankoraŭ unufoje tra 

la stratoj kaj placoj kie maltrankvileco kaj detruo serĉis ri

pozon.

Romo, la Eterna Urbo, estis detruita kaj restarigis el la 

rubegoj, sed kion homoj en la homo detruis, daŭras morte 

kuŝi sub la rubo.

De sur la Trinito dei Monti Svebas sonorado de I' sonor-
i  .  ^  I  /  < ■ < •  ’  . * • * . .  .  .  v* J  ' * ■ ̂  f  I  p  .  »

iloj. Malsupre sur la Piazza di Spagna estingigas bonodora 

kolorsimfonio en malhelo. La aero estas plena de sorĉa

mildeco.

Adiaŭado de Romo. Nur tie ĉi oni povas kompreni la 

melankolion de ekziligita Ovidjo:

„ I  Ilius tristissima noctis imago 

quae mihi supremum tempus in Urbe fuitu.

„De tiu nokto plejmalgoja bildo 

en kiu mi adiaŭprenis de Romo."

Tradukis Karlo Kozma, Wien.

La muso.
Dc G. Toparceanu.

Kiel ĝi levigis ĝis la fenestraro de la supra parto?

Banala muŝo —  musea vulgaris —  kutime apenau 

atingas tri-kvarmetran alton. Devus esti kulo, vespo, 

iu magna specie, por surkuraĝi la trian etaĝon.

A lie l ĝi kapturniĝas! A u  neatendita aerkuro 

kaptas kaj jetas ĝin kiu scias kien. Ĉar tia estas 

ja  la brutala lego de I’ vivo: la fortulo venkas kaj la 

malfortulo mortas, devas morti, —  eĉ se ĝi protestas . . .

Malgrau ĉio ĉi, m ia muŝo nerimarkite surigis tien, 

sen multa klopodo: jen pruvo, ke ankaŭ la etuloj 

povas kelkfoje tre alten levigi.

Tra la fendo de I’ fenestro ĝi eniris ĉambron 

silentan kiel sanktejo, kaj ĝi rekte malsuprenigis, 

sen invito, sur teleron ĉe la mezo de la tablo.
'  I .  > ’ .  -v 5» ^  j f  « .  * '  ~  > •  v  V .  .-e L  * i .  •  *  .  *  «  • .  l i  ,* * *  •> .< *  v / .  ^  ,  * . ’ • • '  . • » . .  T  .  ■ .  m  * 1 3 1

La telero estis malplena.

Tamen Iau la odoro, (nur Iau la odoro), oni povis 

eltrovi ke tie estis porcio da «monaka giveĉo.44*)

La muŝo rapide altrotis kelkfoje siajn piedetojn 

al la nazo, poste ĝi lerte malsuprenigis de la rando 

de I’ telero kaj komencis esploran ekskurson sur la 

tablotuko.

Jen tie-ĉi, jen tien ĝi pasis zigzage, kun etaj 

intermitoj, kun mallongaj haltripozoj. O n i ne povis 

vidi giajn piedojn. Ĝ i Sajnis gliti, tirite de nevid

ebla fadeno.

Tiel ĝi pasis trans alumeton duone forbrulintan, 

scivole haltis ĉe cigareda restato, malpurigis la pinton 

de unu flugileto en guto da violkolora inko brilanta 

surpapere kvazau skarabo kun oraj reflektoj. Poste 

ĝi suriris fermitan libron, apud la lampo, kaj de la 

refaldiĝinta angulo de I’ kovrilo ĝi indiferente rigard

adis la kampon antaŭ si . . La titolo estis skribita 

grande, en la mezo:

K R O N I K O .

Atente ĉirkaŭirinte ĝin, ĝi denove haltripozis tie, 

inter la literoj kaj ŝajnis pensi pri i o . . .  Kaj ekirinte 

pluen, restis post ĝi eta, nigra punkto.

Tamen ĉi estaĵetoj ne havas inteligenton —  nur 

instinkton. Sekve ĉe ili oni ne povas paroli pri 

animaj okazintaĵoj, pri natura kunligo inter penso 

kaj ago.

La muŝo alvenis supren, en la angulon, kie estis 

skribite per ornamitaj literoj: „Ex meis libris. 

T. Legemulaĉ.“ Poste ĝi gracie deiris, tre rapide 

pasis tra „t. t. urĝa“ skribita sub la adreso'de kovert- 

ego sen poŝtmarko, kaj ĝi restis pendanta ĉe la 

tablorando, super la abismo.

La spaco logis ĝin.

Ĝ i facile forigis kaj kun delikata zumo daŭra, 

kiel farus motoro de miniatura aeroplano, komencis 

desegni kapricajn liniojn en la trankvila aero de I’ 

ĉambro. Jene ĝi pasis flugpende, distrite, antau la 

ŝranko, preter bildo pri „ĉaso  de blankaj ursoj*4, 

apud alia pri Otelo staranta surgenue ĉe la lito de 

Desdemona, konfuzis kelkajn polvofadenojn en „la 

imperio de sunradio44, ekiris rekte al spegulo, kie ĝi 

kunpuŝiĝis kap-ĉe-kape kun tutsama muŝo, pasis 

super la lito kaj finfine ĝi decidis surbordigi strangan 

elstaraĵon.

Tio estis la nazo de T. Legemulaĉ dormanta kun 

la manoj subkape. Momenton ĝi restis senmova. 

Poste ĝi singarde malsuprenigis al la buŝangulo, 

kie kelkaj malmolaj lipharoj baris ĝian vojon.

Tiam la buŝo de Legemulaĉ ekmovigis nervoze . . .

Sed post kelkaj momentoj la muŝo refoje lokis 

sin sur lian nazon. Nun ĝi ŝajnis pli gaja, pli certa

•} „tnonaka giveĉo4* =  m a n e jo  el diversaj legomoj
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pri si. Sen evidenta kauzo, ĝi jubileis. El ĉiuj 

ĝiaj trajtoj radiis esprimo de ena kontento, la atesto 

pri la plej simpatia optimismo. Ŝajne ĝi lavis sian 

vizagon per la du antauaj piedetoj, —  kiel faras la 

katoj ĉe veterŝanĝo —  diskrete agante sur sentema 

parto.

Legemulaĉ grimace movetis sian nazon unu- 

flanken . . . Sed la muŝo, farinte elegantan pirueton 

en la aero, kun senkonscia malico, je kiu kelkfoje 

eĉ la senanimuloj estas kapablaj, sidigis samloken . . .

Tiam Tomaso Legemulaĉ malfermis unu okulon.

Supermezure indignita, li rigardis ĝin de prok

sime . . . Poste, apenau regante sin, li malrapide 

eltiris sian manon de sub la kapo kaj fulme ĵetegis 

ĝin super la nazon . . . sed lia pugno nur aeron povis 

kapti kaj forte batpuŝiĝis al la muro.

Tiel okazas: kiam oni tro deziras fari ion, ĝuste 

tiam oni nenion faras. Lau la rakonto pri tiu, kiu 

volante enseliĝi falas trans la Ĉevalon.

Legemulaĉ saltis surteren el la lito.

La muŝo prenis proporciojn de persona malamiko.

Jen ĝi flugis al la tablo, de la tablo al la forno, 

de la forno al la spegulo, de la spegulo al la pordo. 

Nenie ĝi havis tempon por ripozo: ĉie la sama mano 

obstina sekvis ĝin . . .

Fine ĝi ekflugis hazarde, sencele.

Enigis sub la segon, pasis supren ĉe la plafono, 

super la ŝrankon, venis malsupren, kelkafoje albatiĝis 

per sia kapo al la diafana fenestrovitro Juntanta*’ 

la travideblecon de I’ aero . . .

ĉ i  enuis kaj restis senkuraĝigita. La flugiloj 

apenau tenis ĝin ankoraŭ. Ĝ i ne bone lokigis kaj 

devis denove ekflugi, tuj kiam ĝi sentis, ke proksim

igas liu absurda kaj ruza mano; devis senĉese 

flugadi, sen konscio pri la kialo. Ĉar ĝi ne komprenis 

la konstantecon de la dangero kaj ĝia certa instinkto 

ĝin portis en senhalta rondflugo.

Sed subite ĝi haltis malsupre, apud granda suo, 

kie ĝi malkovris rugan ponteton. Dum  momento, 

forgesinte la tutan danĝeron, la muŝo avide eksuĉis ĝin.

Sed tiel manĝegante, terura bato fulmfalis desupre.

Estis katastrofo, kataklismo, io sim ila al la sen

katenigo de la blindaj fortoj de I’ universo.

Nenio plu restis el ĝi.

Jenmaniere pereis sen postsigno, enfandiĝinte en 

la grandan ĉion, jene pasis en la dezertan regnon 

de Nirvano, ĉi estajo senkulpa, por kiu la vivo estis 

nura serĉkuro post dolĉaĵoj, eta okazo por plezuro.

KI la rumana O'ig:nalo trad. Tiberio Morariu.

La ‘Danaidinoj.
Mikaelo Babits.

Sube, en submond' silenta, mond' malgoja kaj senoenta, inter 

asfodeloj, kie asfodel' eĉ ne movigas, funebra j’ ne branĉ- 

balancas, nek petaV papava falas, ĉar la venio tie dormas, 

kuŝas liton asfodelan, svene kuŝas en silent’,

kie lanoj ŝtalspeĝule kaj senmove sin elsternas, sin palpebroj 

baldaŭ ferma*, ĉar palpebro-ventumanto, ŝaŭmopunto-krispig- 

aiuo, ne iradas lie veni',

en amforojn vaste vastajn, en amforojn alabastrajn, kvindek ombroj, 

palaj ombroj, sveltan vazon enmergante, jen mergante, jen 

verŝantc, kvindek pelaj damnitinoj por eterne verŝas plu,

kvindek palaj damnitinoj verŝas vane, sen la fino, en la vastajn 

alabastrajn vazojn sian karan sukon, la neniam sufiĉantan 

sukon el la Lethe-flu’.

Funebradoj, svelt-gigante, staras, branĉon ne skuante [ĉiu branĉ': 

anim' nialnova, sinmortiga; nun, senpova, sur senmova muta 

arbo vegetadas kun sopir’,

sente, sed sen kunscipovo sin etendas seri ekmovo, sen ekmov', 

sub noktostampo, tra la kampo,

tra la kampo, kie Letbe (ĉar ĉi kampon lavas Lethe) de mil kulpoj 

forlavitaj malpurakve, de prakulpoj forgesitaj malpurakve, 

ne pereas en rondiri

ne pereas, mar-atingas, sed sepoble ronde ringas, en sin mem 

refluej: tie, kvindek ombroj damn-ebrie en la kvindek vazojn 

vastajn verŝas la neniam lastajn larmojn, akvojn vane plu,

jen mergante, jen versante, vane, ĉar la kvindek fataj vazoj ne 

farigas sataj kiel mar' per si defluas, sin fortiras suk’ ilia, 

kaj la kvindek damnitinoj en la vastajn, alabastrajn vazojn 

por eterne vane verŝas el la Lethe-flu'.

Kvindek ombroj, alabastro-korpaj, kun la korvoharoj, senle, tamen 

•senkonscie, verŝadante kantas tie kanton kun duonkompren',

kvindek palaj damnitinoj rememorojn revenantajn, el la supra suna 

mondo subportitajn, subkonsciajn, sufokvoĉe kantas jen:

„Ni mortigis niajn edzojn, kvindek grandajn, fortajn virojn, kaj 

ni amis, ni nur amis, dio scias, kiun amis, sopirkruĉon en

mergante, jen mergante, jen verŝante, sur la verdaluma tero,
• *..* . v ^  » . . . . ^  • . ' _

supre sub la ora Sun’.

Vortoj foraj revenadas en animojn la mallumajn, kiel en mallum' 

en ĉambrojn enfalintaj stratolumoj. kio la signifo: ve, ni vane 

penas ren.emori, kion do signifas: am i? kaj: deziri? kaj: 

brakumi? en mallumo ni la ombrojn vane demandadas nun.
.  ‘ '* ■  t v .  * .• . • » >  . * ‘ r  V k

Do ni kantu: Ni mortigis —  ni memoru: niajn edzojn —  kantu 

ni eĉ sen kompreno, kaj ni mergu, kaj ni verŝu; ja  ne povas 

ni ĉesigi; kantu ni eĉ sen kompreno, ĉar ja male estas muto, 

kaj ĉi muto tiel premas! muta, murda mallumego kaj silent\lt

Jene kantis kvindek ombroj, kvindek palaj damnaj ombroj, inter 

si tiel similaj korvoharaj, alabasfro-korpe palaj fratvirinoj, 

kantis sur la kamp' de Lethe ĉe amforoj, papavfloroj. anim

adoj, heleboroj, apud Lethe, kie vent',

sube, en submond’ silenta, mond' malgoja kaj senventa, kuŝas liton 

asfodelan, svene kuŝas, en silent'.

El la hungara: K de Kalocsay. 

☆
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TRA LA LIBRARO.
Detala raporto pri iu publikejo okupus tro ampleksan lokon en nia « ie t o .  La 
eldonajoj «stas bibliografia notataj en la rubriko «Novaj libroj". Sub titolo: .Tra 
la libraro" aperos ne plenaj sciencaj prilingvaj recenzoj, Car multaj a lia j gazetoj jam 
daŭre komisus al lertaj kunlaborantoj tiun tre utilan laboron, sed pli simplaj ge
neralaj impresoj de nura leganto, celanta informi aliajn legantojn pri la enhavo de

la plej rimarkindaj novaperintaj verkoj.

Literaturo. —  Scienco. —  Sociaj demandoj. —  Lernolibroj.

Propagandilo j ka j gvid ilo j.

^

Aperis la unua volumeto de ..Biblioteko Tutmonda*1, la ko

lekto jam de longe priparolita kaj anoncita, kiun iniciatis la 

firmo Rudolf Mosse. Laŭ eksteraĵo kaj amplekso tiuj libroj 

okupas mezan lokon inter la du iom similaj kolektoj prave tre 

ŝatataj ..Esperanta Biblioteko Internacia44 ĉe Ellersiek kaj Borel 

kaj ..Internacia Mondlit aratoro44 ĉe F. Hirt & Sohn. Povu la 

nova ne sufoki la malnovajn. Diferenco tamen estas, ke Biblio

teko Tutmonda aperigos regule siajn kajerojn, aboneblajn nur 

per serioj da dek numeroj, kaj ke ilia enhavo estos tiom scienca 

aŭ teknika, kiom beletra. La unua: Maleo Falcone kaj aliaj 

rakontoj, havigas per kvar bone elektitaj tekstoj bonan ideon 

pri, ne ĉefa, sed tre talenta franca aŭtoro de I’ lasta jarcento. 

La tre flua traduko de S-ro j. Borel permesas konscii la konciz- 

econ, klasikecon, per pura objektiveco atingitan fortan impres

emon de I’ originalo. Kaj nun, ĉar oni pli facile decidas vidinte 

taŭgan specimenon ol promesan prospekton, nia samideanaro 

subtenu efike la novan eldonaĵon vere malkaran; je ĝia sukceso, 

ne Cefe la eldonanto, sed la abonantoj mem kaj nia tuta afero 

profitos.

La dua volumo de „Biblioteko Tutmonda44 estas triobla 

numero, ĝi do estas ampleksa verko, traduko de holanda nun

tempa autoro: Frederik van Eeden. La titolo: La malgranda 

Johano povus imagigi, ke temas pri infanecaj rememoroj au ia 

junula romano. Tute ne. Ĝ i estas fabelo, sed labelo por matur

uloj, ne el la amuza speco, sed el tiuj, kies instruo estas kanata 

sub dika Selo. Kun vola komprenemo kaj serĉado al tio, kion 

nur malrekte diras vortoj kaj agoj, oni eklegu la libron. La 

malrealaj vivo, personoj, okazoj estas simbola kreajo, filozofia 

rigardo al la profundaj regionoj de I’ homa cerbo, pripensado 

pri la reciprokaj influoj de I’ individuo kontraŭ la naturo kaj la 

kulturo, rakonto pri la nekonscia parto de la vivo kaj ne pri la 

korpa aŭ la spirita. Cetere ne Ĉio estas klara en la intencoj de 

I’ aŭtoro, kaj ĉiu leganto, laŭ sia animstato, en ili ion alian trovos. 

Sed nedubeble li estos antaŭ originala, pripensiga alegorio kaj 

altsente lin impresos la efiko de renkontataj misteroj ĉe infana 

animo, kies disvolvigo skizas tiun de I’ tuta homvivo. Per simplaj 

rimedoj la aŭtoro kreis poeziplenan bildaron; lian harmonian 

stilon la tre lerta tradukinto havigis al la esperanta teksto; ĉi 

tiu estas ne nur lingve bona, sed vere flua kaj eleganta, malofta 

je novaj vortoj. Krom unu sola miksajo de linioj ankaŭ laŭd- 

inda estas la korekta neta preslaboro.
♦

Sub simbola titolo Ruĝa kaj Blanka S-ro L Ivn verkis ori

ginale rakontojn, kiujn publikas b ib lio teko  de Sennaciulo4*, lli 

estas karikaturoj, amuzaj sed ankaŭ akraj, de la postrevolucia 

tempo en Sovetlando. Mire oni konstatas, ke, en libro eldonita 

de asocio tre antaŭenema, tiel trafe estas mokata la organizo 

kaj faroj de I’ nuna rusa regimo. Se kelkaj aludoj au trostreĉ- 

itaj esprimoj restas ne tute klaraj, la senskrupula agado de atenc

antoj, ŝtelistoj, trompistoj, aĉeteblaj oficistoj aŭ falsaj komunistoj 

estas vigle pentrata. Precipe la du rakontoj , Delegitaro kaj 

N ekro logo44 en sia malvarma ironio memorigas pri iu Mark 

Twain, kies bonhumoro estas fariĝinta vipanta satiro.
*

De I’ samaj eldonantoj venas En katenoj de la maljusteco, 

virina krestomatio de «Sennacieca Revuo4". Dekok tekstoj de 

diverslandaj aŭtoroj, prozaj aŭ versaj, la unuaj pli bonaj ol la duaj,

pledas por la virino, Sia sintenado en la Komuno (Parizo 1871), 

Siaj suferoj kiel edzino de mizerulo, kiel uzina laboristino, kiel 

kaptaĵo de malhonestaj viroj, kiel malriĉega patrino, kiel dolora 

naskantino, kaj rajte postulas seksegalecon, virinvoĉrajton, pli- 

taŭgan infanedukadon. Kelkaj bildoj ornamas tiun interesan 

broŝuron.
*

Nova Pandoro estas teatrarto por geknaboj, kiu ludata, ek

ze m o j ĉe festo fine de kurso, kun belaj kostumoj kaj dekoraĵoj 

devas esti tre plaĉa spektaklo.

*

Benjameno IV. Smith, historieto pri elfarado (nekomprenebla 

subtitolo), estas luksa eldono kun mallonga biografio de Uson

ano, kiu per honesteco kaj persistemo sukcesis kaj riĉiĝis. Sed 

kredi, ke la morala kaj eduka profito de tiu rakonto estas tiom 

grava kiom imagas la eldonintoj, tio Sajnas iom infana.

•
Ankaŭ en Esperanto la sepcentjara datreveno post la morto 

de Sankta Francisko el Asizo naskas librojn. Jam estis priparol

ita „La Padova Lilio4' de P. Carolfi. Nun S-ro F. Pizzi prezentas 

al ni tradukon de La Floretoj de S. Francisko, mezi poka velko, 

kies itala originalo datas de la 13-a jarcento. Ĝ i cetere similas 

al tiu multnombraj vivoj de sanktuloj, kaj ankau aportas pri 

mirakloj, diaj ekstazoj, tujaj konvertigo) de nekredantoj, forpelo 

de demonoj, aperoj de Kristo aŭ de liaj disĉiploj. La animo de 

Franc isko, lia amo al proksimuloj, lia rezigno je mondaj kutimoj 

kaj riĉecoj, jen la bonodora parfumo de la Floretoj. La arkaika 

naiva stilo de unu el la praaj itallingvaj verkoj estas interesa 

kaj konservata en Ia traduko. Sed krom kelkaj preseraroj, tiuj 

ĉi ofte pekas kontraŭ nia lingvo per tro komplikaj frazoj, kie 

pronomo „li44 montras diversajn personojn, per konstanta uzo 

de adverbaj participoj ne rilatantaj al la subjekto, per misuzo de 

resendaj verboj ..m iri4, „daŭri4‘, ..penti44, ..silenti44, de I’ resenda 

adjektivo ..sia44; tiajn makuletojn oni devus kaj povus eviti. La 

verko kaj eldonajo meritis pli zorge korektitan tradukon.

•

De I’ imperio de I’ leviganta suno venas al ni la Verda 

Mateno, legolibreto plaĉe eldonita kun anekdotoj, proverboj, el- 

tirafoj el konataj verkistoj, tekstoj parte eltirataj el Unua Lego

libro de Kabe, parte tradukitaj de la kompilinto Hirokazu Hafi. 

Por ni europanoj tradukoj el Oriento estas pli interesaj, sed por 

japanaj lernantoj kredeble sammotive taŭgas la farita elekto.

•
En pli bela preso kaj formato ol tiuj de I’ unua eldono re

aperas la historia novelo Ferdinando Vi-a kaj Farinelli. Ĝ i 

rakontas, kiel fama artisto sukcesis savi la hispanan regon el la 

komploto de liaj malamikoj kaj agrable imagas la detalojn ne

cesajn por vivigi historian okazintejon.

* •
*

Sekspsikilogio, originala studo de Siegfried Ziegler, apartenas 

al la scienca kolekto de S. A . T. Post la laboroj de Fore!, Freud 

kaj aliaj, la seksaj fenomenoj, antaŭe ignoritaj, farigas temo ne 

nur laŭmoda, sed science ekzamenata. La nova verketo provas 

novan sistemon sintezi per kurboj la sinsekvan evoluon de I’ 

diversaj elmontroj de I’ sekseco dum la vivo, kaj interesaj ri

markoj rilatas al aperaĵoj ĝis nun nebone aŭ neĝuste klarigitaj. 

Bedaurinde la malamplekso de I’ verko kompare kun la vasteco 

de I’ temo devigis la aŭtoron al seka tro konciza priskribo kaj 

ai tro sciencaspekte terminaro, kiuj malhelpos, ke nekleruloj plene 

kaj facile komprenu ĉion.
*

Pro alia motivo, plena ignoro de I’ japana lingvo kaj eĉ liter

aro, Ia recenzanto ne povas jugi pri Fonetika studo de Esperanto. 

Laŭ tio, kion oni divenas, la verko de Joŝicugu Okamoto estas 

scienca detala studo de Esperanto rilate parolorganoj, literoj, 

prononco, silabado, akcento, en komparo kun ahaj lingvoj. La
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verkoj dc niaj teoriistoj: Ĉefeĉ, de Beaumont, Moch, Wiister k. e., 

estas olte citataj. Ni esperu, ke iam tia verko, kian ni ĝis nun 

ne havas pri nia lingvo, cstos tradukita aŭ reverkita en Esperanto.

•  ••
La demando pri uzado ati malpermeso de alkoholo estas por 

multaj nacioj vivproblemo; la provoj nun farataj en kelkaj landoj 

.sekaj* interesas la tutan homaron kaj la movado pri abstinenco 

trovis Cie apostolojn. Unu el ili estas S-ro Salokannel; el lando 

finna, kie ĝuste la lukto kontraŭ la veneno mirinde sukcesis, li 

dissendis resumon dc la kontraualkohola argumentaro cn originale 

koncize verkita libreto: Grava popolhigiena kaj socia demando. 

Ĝ i povu fortigi ati estigi lian konvinkon ĉe multaj.

Dum  la kongreso cn Ĝenevo estis disdonata broŝuro bele 

ilustrata: Hebrea progreso cn Palestino, ĉ i  tiu jaro en Edinburgo 

sekvis: Novaj Homoj — Novaj Vojoj, kiu pli detale, per vortoj 

kaj per ne malpli interesaj bildoj, informas pri hebrea koloniga 

laboro en speciala regiono de Palestino. Tiu nova lukse presita 

bro&uro estas senpage sendata al interesatoj kaj celas diskonigi 

la agadon dc Cionista organizo.

* *
*

Profitante la laboron por sia lernolibro por germanoj jam 

kvinfoje eldonita, la spertojn de longa poresperanta agado kaj 

fakan majstrecon en pedagogio, D  ro Mobusz aranĝis lernolibron 

uzeblan en ĉiuj landoj ĉar ĝi entenas nur esperantajn vortojn, 

klarigojn kaj tekstojn; ĝi estas speciale batata tie, kie ne 

aperis ankorita bonaj plenaj instruiloj. La Universala Esperanta 

Lernolibro tute obeas la nunan tendencon, kiu prave volas, ke 

la lernanto mem ĉiel laboru kaj ne nur a u sk u lt i La unua libro, 

por lernantoj, per 14 ampleksaj lecionoj, konversacioj, vortfar

ado, gramatikaj ekzemploj kaj reguloj, legajoj kaj ekzercoj kon

dukas al praktikado de nia lingvo; dua libro, por kursestroj, krom 

tekstoj nacilingve diktotaj al la lernantoj kaj de ili tradukotaj, 

pli enhavas multajn konsilojn por faciligi, vigligi, efikigi la instru

adon. Memlernadon tiu metodo ne permesas, sed laboremaj 

kursanoj kaj kursgvidantoj multon profitos sekvante ĝin; mi ne 

mirus, se, eĉ provizitaj per bonaj nacilingve verkitaj lernolibroj, 

multaj instruantoj preferus enmanigi al siaj disciploj tiun pure 

esperantan libron, kiu per si mem aplikas jam la plej bonan 

parton de I’ senpera kaj perlabora instrumetodo.

•
Tre riĉenhava tekstaro en Esperanto, kvazaŭ enciklopedieto 

de la praktika vivo, en tute bona stilo, estas la Helpanta Temaro 

de S-ro Mangada. La atitoro klarigas, kiel, per la temoj, per 

demandoj kaj respondoj pri ili, la lingvo facile eniras tra la oreloj, 

por poste flue reeliri tra la buŝo en rapida, korekta parolaro.

S-ro van Bussum kompilis plenan Esperanto-Leerboek por 

nederlandanoj, uzeblan en kursoj, lernejoj aŭ memstudado. Bela 

preso, detalaj klarigoj, bonaj ekzercoj, ĉio necesa por konduki 

emanton al facila uzo de nia lingvo kaj al sukcesa ekzameno; 

ties tradukitaj temoj finigas la libron.

+

Aperis dua eldono de Cu Katino?, kiu por Sam- kaj aliland

anoj kaj per diversaj ludoj instruas la korelativajn vortojn. Oni 

feliĉe korektis la multajn erarojn dc la unua eldono, sed ne an- 

korati pruvis, ke tiom da klopodoj estas vere necesaj por lernigi 

simplan kaj logikan tabelon.

Por flandroj S-ro Schoofs adaptis Ia malgrandan lernolibron 

unue eldonitan en Franclando sub titolo: „Premier Manuel*. 

Tatiga por germanlingvanoj estas la vortaro Esperanto-Deutsch 

de D-ro E. Plelfer, kun ĉiuj oficialaj radikoj kaj plej uzata) fak

esprimoj, kaj por ĉeĥoj la Frazeologio Ceha-Esperanta de S-roj 

Riedl kaj Ĉansky kun traduko de tre multaj esprimoj, parolturnoj 

proverboj, alfabete ordigitaj Iau la Ĉeĥaj frazoj au frazeroj.

Latiteme kaj latidate ordigita tabelo kaj informaro pri ĉiuj 

klopodoj, verkoj, organizoj, konferencoj celantaj al homara pac

igo, jen la enhavo de: Datoj kaj faktoj pri la paca movado. En 

ĝi oni do facile trovas la bezonatan, foje longe vane serĉatan, 

informon pri grava idemovado nuntempa. Nun danku al Ia atitor- 

ino Anna T. Nilsson pro la verko mem kaj pro ĝia esperanta 

traduko, ambaŭ latidindaj.

*

Kun anagrama titolo: Cies Internacia Esperanta Stenografio, 

du kajeretoj cn kiuj S-ro Dyba donas metodon dc rapidskribo 

imitata de la sistemoj uzataj en Germanujo. Kredeble pri ĝi, 

kiel pri aliaj, la plej bona stenografio estas tiu, kiun oni mem 

lerte uzas.
*

Hispana Esperanto-Asocio publikas sub titolo Que'es el Es

peranto ampleksan hispanlingvan broŝuron kun gramatiketo, ra

porto akceptita en 1922 ĉe Ligoj de Nacioj, raportoj pri la eks

perimento en Eccles, pri la tri konferencoj en Venezio, Ĝenevo 

kaj Parizo, kaj kolekto da asertoj pri lingvo internacia de aro 

da famuloj, literaturistoj, sciencistoj. Tre trafa plena propagand

ilo. Por landoj, kie estas parolata la germana taŭgas la broŝuro 

de S-ro J. Perlet: „Zur Lfisung der Frage eincr internationalen 

Handels- und Verkehrs-Sprache*1, kun anoncoj.

*

Tre tatige aranĝita, lukse eldonita, estas la Kongresa Libro, 

kies informaron profitis ia kongresanoj dum la Dekoka en Edin

burgo. Ĝ i pruvas la seriozan preparadon de I’ kunveno; ĝi estos 

kara memoraĵo por la partoprenintoj, kaj ĝiaj tekstoj kaj bildoj 

interesos kaj bedatirigos la {©restintojn.

Riĉa kolekto de la plej uzataj komercaj vortoj estas en la 

angla-esperanta vortareto: Common Commercial Terms; ĝi estos 

utila por komercistoj uzantan Esperanton kaj por lernantoj ĉe 

komercaj lernejoj kun esperantaj kursoj.

*

La „Gerlands Beitrage zur Geophysik“ aldonas al siaj arti

koloj aldonon kun Resumoj en Esperanto redaktataj de S-ro

O . Simon. Kiam tiu farmaniero estos akceptita en ĉiuj gravaj 

sciencaj revuoj, rapidajn progresojn faros nia lingvo en Ia sci

encaj rondoj.

*

Ses belaj bildoj en kolorita koverto atentigas fremdulojn pri 

la svisaj alpveturadoj per poetaj automobiloj; la teksto dorsflanke 

de unu el ili estas, en Esperanto, reklamo por tiuj vojaĝoj kaj 

por nia lingvo. Ankaŭ pri la internacia ekspozicio pri river

navigado kaj hidraŭla energio Jus okazinta en Basel oni dis

sendis esperantan prospekton.

Multaj gvidlibroj kaj gvidfolioj fus aperis. Inter la unuaj 

estas: Bela albumo kun fotoj montrantaj la ekspozicion aranĝitan 

en Kobe (japanujo) de Kooperativa Gildo V irina; Hispanujo, bele 

eldonita libro, kiu priskribas la geografion, historion, artojn kaj 

vivon de I’ lando. Eble Ia teksto enhavas tro da citoj kaj propraj 

nomoj, kiuj estigas liston unutonan; kaj bildoj estas por tia libro 

pli ol ornamo, sed plej ŝatata komprenilo. Okaze de la 13-a 

kataluna kongreso en Santa Colonia dc Farnos aperis ilustrita 

kongreslibro. Ankau bele ilustrataj estas la gvidlibretoj de 

Ĝenevo, sidejo dc la Ligo dc Nacioj, de Zurich, la plej granda 

urbo de Svislando, de Brajtono (Brighton), la angla marbord- 

urbo, kaj: Tra la distrikto Schtfnhengst, cn germanlingva ĉeĥo- 

slovakio. Simplaj gvidfolioj estas tiuj dc Wiesbaden kaj Locarno, 

dum tiuj dc Genfcve, Dobŝina (glacia groto en ĉeĥoslovakio), 

Thiers, Stettin, Bratislava estas eldonitaj samformate sub aŭspicioj 

de turisma servo de UEA.

14 Septembro 1926. G. S.
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Novaj libroj.

KJiĉ pomocnĉho jazyka mezindrodnfho Esperanto. 1926. ĉeĥo- 

slovaka Esperanta Instituto, Praha II, Kfemencov4 17 Hi. 

24 paĝoj, 7V*X l i  cm. Prezo: 60 hei. 100 ekzempleroj: 50 KĈ.

Esperanto. Gram atiko ikaj .Krestomatio. Inte Cade. 1926. 

Eldono de I’ aŭtoro: Riga, Latvija. 80 paĝoj, 147*X227*cm. 

Prezo: 2,70 L. s..

Esperanto per IO pamoku. Sulietuvino Pr. Ŝulaitis. 1925. 

„Sviesos“ spaustuvĉ. Kaunas. 24 paĝoj, 147* X  22 cm. 

Prezo ne montrita.

O rienta Blovo. Malgranda Krestomatio de Sennacieca Revuo. 

Sennacieca Asocio Tutmonda. Eldona Fako Kooperativa, 

Leipzig. 1926. 28 paĝoj, 15X22 cm. Prezo ne montrita.

Sekpsikologio de Siegfried Ziegler. Biblioteko de Sennaciulo, 

serio scienca N-ro 4, .1926 Sennacieca Asocio Tutmonda, 

Eldona Fako Kooperativa, Leipzig. 54 paĝoj, U 1/* X  15 cm. 

Prezo; 0,60 M. germ.

Ruĝo kaj B lanko de L. /an. Biblioteko '.de Sennaciulo, Oserio 

Literaturo N-ro 3, 1926. Sennacieca Asocio Tutmonda, 

Eldona Fako Kooperativa, Leipzig. 68 paĝoj, 117*X 15 cm.

Datoj ka j Faktoj pri la paca movado de A nna T. Nikson. 

Eldono de la verkistino, Malmo, Svedio.

48 paĝoj, 12X187* cm. Prezo: I sv. kr.

Ĉies Internacia Esperanta Stenografio. Dyba, gimnazia profesoro. 

Eldonajo de la aŭtoro: Berlin-Niederschtfnhausen, Moltkestr.4. 

Iparto : Koresponda Skribo. II parto: Raportista Skribo. Po

2 kajeroj litografiitaj, 14 paĝoj, 10X16 cm. Prezo ne montrita.

Helpanta Temaro por lernigi rapide Esperanton de Julio Mangada 

Rose nom. Glorieto de Bilbao, num. 5, Madrid. 32 paĝoj, 

137*X  19 cm. Prezo: 0,75 sv. fr. au 2 respondkuponoj.

Maleo Falcone kaj a lia j rakontoj. Prosper Merimĉe. El ia 

Franca tradukis J. Borel. Biblioteko Tutmonda N-ro I. 1926 

Eldonejo: Rudolf Mosse, Berlin, Esperanto-Fako. 62 paĝoj, 

K)1 /2X  17 cm. Prezo por serio de IO numeroj: 4 germ. mk.

Benjameno F. Smith. Historieto pri elfarado. Eperest IV. Lord. 

1926. Boston, U. S. A . 18 paĝoj, 13 X  18 cm. Donacata.

Cu Katino? Vengado de H. VV. G. Cenijn pro la malfacileco 

memorigi la tradukojn kaj la signifojn de la Esperantaj 

korelativoj. 2-a plibonigita eldono. Eldonejo: «Holanda 

Esperanto-oficejo44, Eemnes, Holando. 1926. Kartonita libro, 

62 paĝoj, 13 X  20 cm kun 6 tabuloj, la tuto en kartona ujo. 

Pezo afr.: 2,65 hoi. fi. (Sm. 2,20.)

En katenoj de Ia maljusteco. Virina Krestomatio de Sennacieca 

Revuo. 1926. Sennacieca Asocio Tutmonda. Eldona Fako 

Kooperativa, Leipzig. 40 paĝoj, 141 /2 X  22 V* cm. Prezo:

0,60 germ. mk.

Nova Pandoro. Unuakta teatrafo de F. H. Hanbury. Parte 

originala, parte el la angla teatrarto verkita de Jessie Band. 

The British Esperanto-Association, 17 Hart Street, London

W. C. I. 16 paĝoj, 12y*X  187* cm. Prezo afr.: 4 p. 

(12 ekz. por 3 sh.)

Esperanto. Internationale Hulptaal. Leerboekje naar deFransche 

brochuur „Premier Manuel" door Fr. Schoofs. 1926. Belga 

Esperanto-Instituto, Antwerpen. 32 paĝoj, l l 1/2X l 6 c m .  

Prezo: 50 et.

W firterbuch Esperanto-Deutsch von D-ro Emil Pfeffer. Tagblatt- 

Bibliothek N-ro 335. Steyrermuhl-Verlag, Wien I. 1926. 

48 paĝoj, 12 X  19 cm. Prezo: 0,40 aŭstr. Sii.

F ra z e o lo g io ^  slovnfk ĉesko-esperantskj? L. Riedl k. V. ĈAnsky. 

„Marto“ Esperanto-Eldonejo, Haida. 1925. 44 paĝoj,

l i  X  15 cm. Prezo: 5 kr. ĉ.

Esperanto Leerboek voor Cursus, School en Zelfstudie, door 

A. E. oan Bussum. Eldonejo: L. C. C. Malmberg, s’-Hertogen- 

bosch —  Antwerpen. 162 paĝoj, 137* X  20 cm. Prezo: 

1,25 hoi. 0.

Fonetika studo de Esperanto. Joŝicugu Okamoto. Unua eldono, 

1925. japana Esperanto - lnstituto. Tokio, Uŝigomcku, 

Ŝinogauamaĉi. 64 paĝoj, 15 X  22 cm. Prezo ne montrita.

£ Q u6 es ei Esperanto? Hispana Esperanto-Asocio, Sagasta IO, 

Madrid. 96 paĝoj, 131/* X  191/* cm. Prezo ne montrita.

H ispanujo. Dispublikigo kaj propagando. F. J. Sanchez-Canlon. 

Tradukis Hispana Esperanto-Asocio. 1926. Eldonafo de la 

Reĝa Delegito por Turismo kaj Artkulturo, Madrid. %  paĝoj, 

127, X  IS1/* crn* Senpage disdonata.

Zur Ltfsung der Frage eincr internationalen Handels- und 

Verkehrs-Sprache. Jules Perlet. 22 paĝoj, 12 X  18 cm. 

Prezo ne montrita.

Kongreslibro. Santa Coloma de Farnos. V. 1926. XIII-a Kongreso, 

Kataluna Esperantista Federacio. 64 paĝoj, 157* X  21 cm.

Ekspozicio okazigita j de Kobe Kooperativa G ildo Virina, 

27—29 Novembro 1925. Kobe, Japanujo. Albumo, 24 X  16 cm 

kun 12 fotoj. Prezo ne montrita.

5 novaj ilustrita j gv id libre to j;

Tra la  D istrik to  Schttnhengst (ĉeĥoslovakio). Prezo: I kr. ĉ. 

Brajtono (Brighton), Anglujo.

Zurich, Svislando. Prezo: 40 etoj.

Ĝenevo, sidejo de la Ligo de Nacioj.

La Panne, Belgujo.

7 novaj gv id fo lio j:

Wiesbaden, Internacia banurbo, Germ.

Locarno, Svislando.

Bratislava, Ĉeĥoslovakio.

Stettin, Germanio.*

D obS ina , glacia groto, ĉeĥos lovak io .

Genfeve, Svislando.

Thiers, Franclando.

Verda Mateno. Tutmonda kursa legolibro. Hirokazu Hafi. 

Esperanto-Kenkjŭ-ŝa, 2 Chŭme, Motozono-chd, KAjimachi, 

Tokio, Japanujo. 38 paĝoj, 12X16 cm. Prezo afr.: 0,70sv.fr.

Common Commercial Terms in English & Esperanto. The 

Esperanto Institute Limited. Welwyn Garden City, Herts.

12 paĝoj, 127*X  181/* cm. Prezo: 6 pence.

Ferdinando Vi-a kaj Farinelli. Historia novelo proze kaj 

verse originale verkita de Julio Mangada Rosenĉrn, Hispana 

Esperanto-Biblioteko. Glorieta de B ilbao j, Madrid, Hispanujo. 

32 paĝoj, 137* X  191/* cm. Prezo: 0,70 sv. fr. (2 respond

kuponoj).

Grava popolhig iena kaj socia demando. Originale en Esper

anto verkis H. Salokannel. 1926. Ricevebla de .«Esperanto* 

Instituto de Finnlando44, Kluuvikatu 7, Helsinki. 54 paĝoj, 

127*X  19 cm. Prezo: IO finn. mk. (0,35 dol.)

La Floretoj de S. Francisko, esperantigitaj de F. Pizzl. Esper

anta eldonejo A. Paolet, S. Vito al Tagliamento, Italio. 

174 paĝoj, 12 X  17 cm. Prezo: 6 I. (-f- 25%  por sendkostoj).

La m algranda johano. Frederik oon Eeden. Laŭ la dekoka 

holanda eldono tradukis H.J. Bulthuis, L. K. 1926. Biblioteko 

Tutmonda N-ro 2—4. Rudolf Mosse, Berlin, Esperanto-Fako. 

184 paĝoj, 107*X  17 cm. Prezo por serio po IO numeroj: 

4 germ. mk.

Basel. Internacia ekspozicio pri rivera navigado kaj uzo de 

hidranta forto. I Julio —  15 Septembro 1926. Prospekto 

kvarpaĝa, 12 X  227* cm.

Sw iss A lp ine  Postal Services. Prospekto: koverto kun 6 bildoj,

12 X  15 cm.
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XVIH-a Universala Kongreso dc Esperanto kaj li-a Internacia 

Somera Universitato, Edinburgo. 31 Julio—7 Augusto 1926. 

Kongresa libro. 88 -f- 16 pagoj, 12X21 cm.

Universala Esperanta Lernolibro. D-ro A. Mŭbusz. 1926. 

Parto l-a: por kursanoj, parto 11-a por kursgvidantoj; Esper

anto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin und Dresden. 

l-a: 116 pagoj, 1 4 X 2 2  cm. Prezo: 2,—  germ. mk.

U-a: 32 pagoj, 1 4 X 2 2  cm. Prezo: 1,50 germ, mk.

Gerlands Beltriige zu r Geophysik. Aldono; Resumoj en Esper

anto de O. Simon (Wien). 4 pagoj, 14Vj X  22 cm.

Novaj homoj, novaj voloj. Prezentita al ia XVIIl-a Tutmonda 

kongreso de Esperanto en Edinburgo en Augusto 1926 de 

Centra Cionista Organizo, London, 75 Great Russel Street, 

W. C. I. 15‘/, X  24Va cm.

Dokumentoj.
LehrbefiihigungsprUfungen Nir Engiisch, Franzftsisch, 

111» I i e n is c t*, Esperanto. Vorschlage, Ratschlage, Studienbehelfe 

von Dr, Franz Wollmann, Direktor der staatliche!! Priifungs- 

kommissioti fur allgemeine Volks- und Biirgerschulen und Kir 

Esperanto in Wien. Oesterreichischer Bundesverlag fiir Unter- 

richt, Wissenschaft und Kunst. Wien 1926. 32 p.

Fn Wien aperis antab kelkaj tagoj la grava verketo „Ek- 

sameroj por instru-kapableco pri la lingvoj angla, Iranca, itala 

kaj p i Esperanto, normoj, konsiloj kaj lernolibroj4* de la land

lernej-inspektoro kortega konsilisto D-ro Franz Wollmann, direktoro 

de la Stila ekzamen-komisiono por popol- kaj burglernejrj kaj 

por Esperanto en Wien. Tiu verketo, destinita por la instruistaro, 

ampleksas 29 pagojn 117 pagoj por la 3 naciaj lingvoj, 12 pagoj 

por Esperanto) kaj c tis nemezureble valora por la Esperanto

movado en Austrio, far la belega enkonduka-artikolo certe 

konvinkos la Austrian instruistaron pri la signilo de Esperanto.

R. M. F.

-A

Cinaj proverboj.

Instruanto kaj lernanto sin progresigas reciproke.

Pri feliĉo de aliuj ne enviu, pri niaifelito de aliuj 

ne ĝoju.

Triumfo de Unu militestro staras sur centmil 

putraj ostoj.

Sin kompatas reciproke kiuj havas la saman 

malsanon.

Se oni bridas momentan koleron oni liberiĝas de 

centtaga malgojo.

Bona kuracilo maldonas por la buŝo, 

konsilo malplaĉas por la orelo.

Oro abundas en la mondo, malnovaj amikoj 

blankharaj estas tre maloftaj.

Ne multe efikas vortoj de malalta' rango.

Pri vivo kaj morto decidas la sorto.

Menso nc povas labori por du aferoj samtempe.

Reganta tirano estas pli kruela ol tigro.

Mortiginto devas perdi sian vivon.

Bona fero ne estas por najloj, bona viro ne 

servas kiel soldato.

sincera

Ŝ f tKO
Gvidanto: Fr.Hdjek, Praha-Nusle, Pf,emyslovo ndbf.396. ĉehosl.

Cion kio koncernai lakon, sendu senpere ai la gvidanto.

Problemo N-ro 184.

D-ro E. Palkoska
(The Observer. 1923)

a b e d e f g h

Problem o N-ro 185. 

j. Balfk, Pfsek
(NArodni Politika 1924)

a b e d e f g h
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a b c d e f g h 

Blanko matas per la 3-a movo.

Problemo N-ro 186.

J. L. Mees, Antvverpen
(De Se heide 1923)

a b c d e f g Ii

a b c d e I g h 

Blanko matas per la 3-a movo.

Ludpozicio  N-ro 17.
(ludita en Hamburg 1837.)

Blanko: HorwitZ, nigro: Popert 

a b r d e f g h
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a b c d e I g h 

Blanko matas per la 2-a movo
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a b e  d e ! g h

Nigro movas Ka 7— b8 kaj malgajnas.

N-ro 184 kasas ta S a n k ta n  m aton. Post formovo de Kg 3 oni volus mati 
per R 2— g3, sed tiel ne okazos. N-ro 185 enhavas be egajn malbildojn. — 
N-ro «£6 aplikas la blokadon. ~  En la ludpozicio oferas nigro inside Pd5, por 
post T f5 X  P»»- sekvanta c 7 - c 6  gajni la Kh2. Bona ideo. sed ne finkalkulita, 
ĉar fakte okazis: I. Kb8, 2. T X < *5 , cb, 3. T h5 !!, D X h 5 ,  4. D X c6 - | - , b X c 6 ,
5. K X  mato.

Solooj de la problemoj:

N-ro 180: I. T i6 - c 6, c 5 —c4, 2. Tc6Xc4, b5Xc4, 3. T g3-c3 ,
b 4 X c3, 4. Kg5— e7 m . I. Tf6- c 6. c 5 X d 4, 2 .T c 6 - c l,  
d 4— d 3, 3. Tg 3Xd 3, b 2 X c l, 4. K g 5 X c l m.

N-ro 181: I. Tg2—c2, c7— c 6, 2.Tc2Xc6, b7Xc6, 3. D e6 — c 8 m.
I. T li2 - c 2. c7 c5 ,2 .T c2—c4. b5Xc4, 3. De6Xc4 m. 
I . Tg 2- c  2, b 3Xc 2,2. Ta I Xa 5-f, Ra 6Xa5,3. De6-a2 m.

N-ro 182: I. Da 6 - f I, c 6—c 5, 2. Th4Xh 5. g6Xh5, 3. D i I - a 6 m.
I. D a6—f l , c 6 1 5 ,2 .Th4Xh5, Rh6Xh5, 3 .D f l- h 3 m .
l .D a 6 —t l , c 6 - c5, 2. Fh4- h5, Kf3Xh5, 3. DI 1-18 m.
I. D a 6— i I, g5X h4 ,2. Df l - e  I-}-, g 6 - g 5 ,3. D c lX c 6 m.

N-ro 183: I.T a7—e7(m inaco TXe4-f-!, Ka I — e 2, 2. C b5—a 34-,
C c 2 X a 3  m. 1 . T a7-e7 , C h 2 - f3 , 2. Cf I —d2-f-, 
C f3 X d2  m. I. Ta7—e7, laŭvole, 2. T e7X e4  
Kh lX e 4  m.

Alvenis gustaj solvoj de la problemoj:

N-ro 175 gis 179 H. Steding, Brema»; 173, 174, R. Koerselman, Voorst; 176, 
177, 178 H. T. Bailev, London; 176, 177 S. F ran ti, Paris; 176 ĝis 179 Fr. Tesdk, Praha.

Korespondo kaj sciigoj:

Problemo 177 estas difekta pro la duasolvoj I. Ĉe b -|- kaj I. f 7, laŭ trovo de 
S-ro Rail«y. -  S-ro V. Jaroj. Mistek. En la solvoj vi forgesigas nigron sin de
fendi -  S-ro Bailey. En la sm Re 3, R d5  post I . Da 6 dualo D c4  au Ca4. — 
La Internacia Saka Federacio arangis sian Hl-an kongreson dum julio en Budapest 
N* a tu t is  la kongreson, klarigis al ĝi la progreson de nia ia k a  fako sub Sirino de 
Ufcrt kaj proponis, ke la Federacio ne nur akceptu Esperanton, sed ankaŭ instigu 
la membrojn ĝin studi. Tiun Ĉi okazon ni dankas al la penoj de S-ro Balk*nyi, 
Del. en Budapest —
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© TRA LA MONDO ESPERANTISTA ©

A lv o k o  o l fa  tutm onda  
esperantistaro,

al ĉiuj asocioj, grupoj, izolaj esperantistoj, hav

igi al nia movado por la Jub ilea  jaro 1927“ 

nombradon de nia popolo en kompleta statistiko.

*

Samlingvanoj, bonvolu l e g i  mian artikolon ne 

n u r  u n u f o j e ,  s e d  k e l k f o j e  atente kaj k u n la  

n e p r a  v o l o  h e l p i  laboron, kiu kontentige povas 

esti efektivigata nur, se ĉiuj helpos, se neniu forgesos 

sian devon.

Ankoraŭ hodiau post 4 jardekoj de nia movado 

neniu povas diri, kiom da esperantistoj ekzistas en 

la mondo. Nombrante nian popolon oni ĝis nun 

kutime nur „ t a k s i s “, oni ne  f i k s i s  la nombron 

de niaj popolanoj esperantistaj sur la bazo de fid

inda statistiko. Sed nur faktoj pruvas, konvinkas — 

ne vortoj aŭ nura takso. Pro tio fidinda statistiko 

estas nepre necesa por ĉiuj, tute egale, kion ili spe

ciale celas per Esperanto. Ni ja ĉiuj senescepte celas 

la propagandon de la mondlingva ideo. N i  l a s u  

p r i n c i p e  a l  ĉ i u j  a s o c i o j  k a j  o r g a n i z a ĵ o j  

p l e n a n  l i b e r e c o n .  Ni marŝu disigite, tamen 

n i bata lu  kunig ite  duni la tauga momento. Nun 

estas tia momento. La jaro 1927 estos jubilea jaro, 

ĉar 1887 aperis la unua broŝuro de «D-ro Esperanto". 

Montru, por festi la jubilean jaron antaŭ la tutmonda 

publiko kaj por honori la memoron de nia majstro, 

ke ĉi tiu malgranda broŝuro de 1887 estigis grandan, 

respektindan movadon.

Post kiam mi ofte estas parolinta pri la graveco 

kaj urĝeco de tutmonda statistiko, nun, per inter

konsento de la plej gravaj Esperanto-institucioj mi 

estas komisiita, preni sur min la taskon, liveri ĝin. 

Mi estas certa, ke, se la nuna eksperimento sukcesos, 

nia propagando estos treege plifaciligata kaj efika, 

kaj ke ni poste regule povos labori sur la statistika 

kampo kun unuigitaj fortoj, tiamaniere havigante al 

ni la intereson de I’ registaroj kaj seriozaj institucioj,

kiŭj ĉiam unue postulas fidindajn « n o m b r o j n 1* pri 

la koncerna enlanda au la internacia movado.

Ni iru la plej simplan kaj plej malmultekostan 

vojon! E s t o s  n u r  n e c e s e ,  ke  ĉ i u j  E s p e r 

a n t o - g r u p o j  k a j  r o n d o j  (tute egale, ĉu ili estas 

organizitaj en iu ajn asocio a ŭn e !)  o f e r u  k e l k a j n  

m i n u t o j n  d a  l a b o r o ,  k r o m  t i o  d u  p a p e r 

f o l i o j n  k a j  u n u  p o ŝ t m a r k o n ; la samon faru 

la diversspecaj asocioj kaj ankaŭ la esperantistoj 

vivantaj izole. Pripensu mian planon kaj, konsent

ante ĝin, agu t u j Iau la plano proponita. Gi bazigas

sur la konvinko, ke nia Esperanto-gazetaro, kiu ĉiam 

estis oferema kaj helpema, helpos la efektivigon de 

ia plano, represigante Ĉi tiun mian alvokon. Ni ne 

bezonos la multekostan forsendon de presitaj demand

aroj el iu ajn centro, ni ne bezonos financan subtenon.

Mi proponas al vi, respondi al tri demandaroj, 

unu por la ĉiuspecaj grupoj, unu por la asocioj inter- 

kaj sennaciaj, naciaj, fakaj, unu por la izole vivantaj 

esperantistoj:

I.

Demandaro por grupoj 
(societoj, kluboj, rondoj k. s.)

1. lando kaj landparto?

2. loko? (urbo aŭ vilago?)

3. nomo de la grupo aŭ rondo?

4. al kiu organizajo la grupo apartenas? (nomu 

la organizajon!)

5. kiom da membroj via grupo havas je la fino 

de I’jaro 1926?

6. kiom da kursoj la grupo organizis

a) dum la jaro 1926 (enkalkulite la ĝis nun 

nefinitajn)

b) depost la starigo de la grupo entute?

7. ĉu en via loko ekzistas aliaj Esperanto-grupoj? 

kaj kiuj? (demando nepre respondenda pro la 

kontrolo, ĉu la statistikestro ricevis ĉiujn sciigojn 

el via loko)

8. kiom da esperantistoj en via loko ekzistas 

ekstergrupaj entute! (kalkulu singardeme! nepre 

ne taksu tro alte! Preferu noti ciferon pli mal

altan, sed tute fidindan!)

9. ĉu via grupo

a) havas bibliotekon?

b) kun kiom da libroj?

10. tre preciza adreso de via grupo? 

Subskribo de I' raportinte.

R a p o r t a n t e  a t e n t u  j e n a j n  p u n k t o j n :

a) Skribu tre l e g e b l e  (ankau la nomon de I’ 

raportinte), se eble skribmaŝine. Skribu la nomojn 

de via urbo ktp. per l a t i n a j  l i t e r o j  en via nacia 

lingvo (ne esperantigu la nomojn!).

b) N e  r i p e t u  l a  d e m a n d o j n ,  sed nur notu 

la ciferojn I — IO kaj simple donu laŭ tiuj ciferoj la 

koncernajn respondojn au sub 5, 6, 8, 9 b  n u r  c i 

f e r o j n .  Rezignu al ĉiuj aliaj notoj kaj specialaj 

komunikaĵoj.

c) Uzu ĉiuj — por ke la materialo povu esti 

bone ordigata —  la  s a m a n  f o r m a t o n  de I’ papero
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(la kutiman formaton de negocaj leteroj): laulonge 

28,5 cm (au 11 in.), laŭlarĝe 22,5 cm (aŭ 9 in ).

d) Donu la respondojn en  d u  e k z e m p l e r o j  

sur du paperoj, por ke la koncerna materialo post 

la fino de I’ statistika laboro povu esti sendata al la 

koncerna asocio, al kiu apartenas Ia grupo.

e) Sendu vian raporton en f e r m i t a  letero, sufiĉe 

a f r a n k i t e ,  al la adreso:

D-ro D i e t t e r l e  
Fakestro por Statistiko de I. C. K.

I, e i p z i g W 31

Seumestrasse IO

Do, t a u g e  k a j  ĝ u s t e  f a r i t a  r a p o r t o  a s 

p e k t o s  j e n m a n i e r e :

1. Deutschland (C.ermanujo) — Sachsen (Saksujo)
2. Neustadt (urbo)

3. Verda Stelo

4. Germana Esperanto-Asocio
5. 54
6. a) 5

b) 27

7. jes: Laborista Grupo kaj grupo de Esperant
istaj Instruistoj

8. 48
9. a) jes

b) i  18
IO. Esperanto-Grupo „ Verda Stelo" en Neustadt, 

p. a. Prez. S-ro A. Muller, Lanĝeslrasse 17, III.

Kiel sekretario de la grupo:

H. Schulze, Arnsdorf apud Neustadt
Hauptstrasse 9.

Oni ja povus proponi, ke la diversaj asocioj ko

lektu la respondojn de siaj grupoj kaj sendu ilin 

samtempe. Sed tiam ne  e s t u s  e b l e  por mi,  p r i 

l a b o r i  l a m a t e r i a l o n ,  ĉar mi ricevus tro multajn 

raportojn dum unu tago kaj versajne nur en la lasta 

minuto. Mi ne havas helpantojn ekster la Instituto, 

ce*ere mi havas mian regulan ĉiutagan laboron, ne

prokrasteblan. Se mi ricevos ĉiutage kelkajn re

spondojn de unuopaj grupoj kaj se mi ricevos la 

materialon baldau, tiam mi havos la okazon, tute 

trankvile Iau bona plano ordigi ĉion helpe de listoj 

kaj kartotekoj.
♦

II.

Krom la raportoj de la unuopaj grupoj ni bezonas 

specialajn respondojn de la diversaj asocioj inter- 

kaj sennaciaj, naciaj, fakaj Iau jena skemo:

Demandaro por asocioj (federacioj k. s.)
1. nomo de la asocio?
2. celo de la asocio?

3. nombro de la grupoj, kiuj apartenas al la asocio?

4. Kiom da personoj ampleksas ĉiuj asociaj grupoj 

entute? (inkluzive la izole aliĝintaj)

5. ĉu via asocio eldonas oficialan gazeton? kiun?

6. ĉu via asocio eldonas oficialan lernolibron? kiun?

7. preciza adreso de via asocioj?

N u r  p o r  n a c i a j  a s o c i o j :

8. kiom da lernolibroj aperis en via nacia lingvo?

9. kiom da lernolibroj (laŭ kalkulo de V eldonistoj) 
estas venditaj ĝis hodiaŭ?

IO. kiuj Esperanto-gazetoj aperas en via lando?

La ciferoj de la asocioj estos aliaj ol la sumig

itaj ciferoj de la asociaj grupoj, ĉar la asocio nur 

povas respondi laŭ la stato de 1925; la grupoj ra

portos Iau la stato de 1926. Tamen tiu vojo estas 

rekomendinda, ĉar oni povas kontroli la kreskon aŭ 

malkreskon de la asocio. Cetere la respondojn pri

4, 5, 6, 8, 9, IO plej bone donos la asocioj.

*

III.

Demandaro por izole vivantaj esperantistoj 
kaj lokoj, en kiuj ne ekzistas grupoj:

1. lando?

2. loko?

3. nombro de la esperantistoj? (ankaŭ se ekzistas

nur unu, li nepre respondu!)

4. cu en via lando en aliaj lokoj ekzistas esper

antistoj? kaj kie? 

Subskribo kun adreso.

Kial ni kalkulu la izole vivantajn esperantistojn? 

Ne nur, ĉar ili estas tre gravaj personoj por la dis

vastigo de nia movado, sed ankaŭ, ĉar estas tre 

grava afero, konstati, en kiom da lokoj en la mondo 

ekzistas anoj de nia movado.

*  *
*

Samlingvanoj! Bonvolu ne kritiki la proponitajn 

demandojn. On i povas proponi demandojn laŭ cent 

diversaj a l ia j . manieroj. Mi longtempe pripensis la 

aferon kaj serĉis la plej simplan vojon. Poste, se ni 

estos sukcesintaj per la „ u n u a  e k s p e r i  m e n t o “, 

ni espereble povos daurigi niajn enketojn, ankaŭ por 

specialaj aferoj (lernejoj, komerco, scienco ktp.). 

S e d  u n u e  n i  f a r u  l a  u n u a n  p a ŝ o n .

La demandoj de la proponitaj demandaroj estas 

malmultaj, sed laŭ mia sperto nur ili estas iomete 

fidinde respondeblaj de ĉiuj. Per la unua eks

perimento mi celas: simpligi la tutan aferon, por 

atingi m inimume ion; pro la simpleco de la laboro 

allogi al respondo kiel eble plej multajn —  aŭ pli 

bone ĉiujn; malmultekostigi la tutan entreprenon, ĉar 

elspezoj por niaj gazetoj ne estos. Cetere —  m i ri

petu tion! —  ĉiu respondanto devos elspezi nur la 

kostojn por du paperfolioj kaj unu poŝtmarko.

Malgraŭ tio n i atingos iomete kontentigan re

zultaton; ĉar laŭ la materialo —  espereble! —  ricev

ota oni povos konstati:
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en kiom da landoj ekzistas esperantistoj kaj en kiuj?

en kiom da lokoj ekzistas esperantistoj kaj en kiuj?

kiom da grupoj ekzistas entute? kaj kie en la mondo?

kiom da grupoj ekzistas en la diversaj landoj?

kiom da esperantistoj ekzistas entute?

kiom en la diversaj landoj?

kiom da esperantistaj organizaĵoj ekzistas?

kiom da esperantistoj apartenas al organizaĵoj?

kiom da Esperanto-kursoj okazis dum la jaro 1926?

kaj kiom dum la pasinta tempo entute? 

kiom da grupoj havas bibliotekojn? 

kiom da libroj estas en tiuj bibliotekoj? 

kiom da gazetoj ekzistas? kaj k iu j? 

kiom da diversnaciaj lernolibroj ekzistas? 

kiom estas venditaj? k. a. k. a.

Ĉ iu j grupoj, asocioj, izolaj esperantistoj tuj, p o s t  

k i a m  i l i  s c i i g i s  p e r  ĉ i  t i u  a r t i k o l o  p r i  l a  

t u t m o n d a  s t a t i s t i k o ,  k l o p o d u  f o r s e n d i  

l a  r e s p o n d o j n  kiel eble plej baldaŭ. Ju pli 

baldaŭ la ordiga laboro povas esti komencata, des 

pli granda estas la garantio, ke la resuma statistika 

raporto povas aperi gustatempe. El malproksimaj, 

transoceanaj landoj la respondoj ja venos nur post 

kelkaj monatoj. La esperantistoj en Eŭropo ne ri

gardu tiun fakton kiel pretekston por prokrasti sian 

respondon. A lie ni ne atingos nian celon por 1927.

Rememoru ankaŭ tion, ke ekzistas samlingvanoj 

kaj tutaj grupoj, kiuj bedaŭrinde ne legas Esperanto- 

gazetojn. Konante tiajn, a t e n t i g u  i l i n  pri la 

statistiko kaj ilia devo. Kie grupestro ne estas sufiĉe 

laborema, la grupanoj m e m  kontrolu, ĉu li forsendis 

sian raporton kaj insiste postulu tion.

*

Ĉ i  t i u n  m i a n  a r t i k o l o n  ne sekvos  
a l i a j ;  ĝ i  e s t a s  la u n u a  ka j  l a s t a  a lvoko.
Mi persone ne povas garantii kontentigan rezultaton, 

tion povas fari nur vi ĉiuj, helpante senescepte. Mi 

promesas al la esperantistaro precizan kaj akuratan 

laboron, sed promesante tion, m i s a m t e m p e  re

z e r v a s  a l  m i  l a  r a j t o n ,  r e z i g n i  a l  l a  s t a 

t i s t i k a  l a b o r o ,  se  l a  e s p e r a n t i s t a r o  ne  

s u f i ĉ e  s u b t e n o s  l a  l a b o r o n .  D o ,  s u b t e n u  

ĝ i n !  Malpravigu la «pesimistojn44, kiuj asertas, ke la 

tutmonda esperantistaro ne kapablos doni kompletan 

statistikon! Helpu tuj, senprokraste! Helpu laŭ preciza 

maniero, fidinde! Helpu, por doni al nia movado
*

impresigan propagandilon, kaj por honori la memoron 

de D-ro Zamenhof! Per nenio alia li estos honorata 

tiel, kiel per la pruvo antaŭ la mondo, ke lia afero 

dum  kvardek jaroj marŝis senhalte.

Prof. D-ro Dietterle
Fakestro por statistiko 

de Internacia Centra Komitato 

Direktoro de la Esperanto-Instituto 

por la Germana Respubliko

H R O N I K O

Aŭstrio.

G raz. —  Aprobo pri .Esperanto-Sprachschule" —  Esper- 

anto-lingvolernejo —  per Lerneja Konsilantaro Stiria. La kursojn 

gvidos delegito de UEA , D-ro Halbedl.

Innsbruck. —  Esperanto-ekspozicio 23. IX . aranĝita de fer

voja inspektoro Hugo Steiner, protektita de vicurbestro Fischer. 

Malfermon Ceestis autoritatoj urbaj, lernejaj direktoroj, komerca 

ĉambro. L. B.

Salzburg. — La 18—19 Septembro okazis ekspozicio kaj 

parolado de lervoj-inspektoro Hugo Steiner, prezidanto de A. E. D. 

en Wien. Landestro Preussler, lernejinspektoro kortegkonsilanto 

D-ro Stummer kaj aliaj eminentuloj kun granda intereso informis 

sin pri nia movado kaj promesis de nun favori kaj subteni gin, 

Polica direktoro Steinheisl„deziras specialan kurson por policanoj.

W ien. —  Kurso en Untcr-Tullnerbach apud Vieno vizitata 

de 12 instruistoj gvidata dc Direktoro Schamanek.

.'. La regularo pri ekzamenoj por instrui fremdajn lingvojn 

enhavas esperantan parton, t. e. detala regularo por tiaj oficialaj 

ekzamenoj.

En „Neues Wiener Journal“ de 5-a de Septembro kaj en 

aliaj forneloj ni legas sub tiu titolo jenon:

„Por doni al la lernantoj de Wien la eblon, ke ili povu lerni 

iun fremdan lingvon jam dum sia normala lerntempo, tial la 

komunum-konsilant-komitato por generalaj aferoj de Tadministrado 

de la urbo Wien decidis, instali en IO baslernejo j de Wien kursojn 

pri la angla lingvo. Same Esperanto-kursoj estos prove gvidataj 

en kelkaj burĝlernejoj de Wien. p u  decido de la komunum- 

konsilant-komitato estos efektivigata dum la venonta lerne jjaro /

Tio estas la rezultato de la propono, farita la 2ĥ-an de junio 

de tiu ĉi jaro de .Esperanto-organizo de Ia ofichavantoj de urbo 

Wien“ (instruista sekcio sub la prezido de la burĝlernej-direktoro 

Rajmund Spinka) en la konferencoj de la burĝlernej-grinstruistoj.

R. M. Frey.

Brazilo.

La brazila registaro komisiis al D-ro Carlos Domingues 

prezidanto de Brazila Klubo Esperanta kaj ĉefdelegito de UEA, 

ia taskon ĝin reprezenti ĉe la XVIlI-a Universala Kongreso de 

Esperanto. Li ankaŭ reprezentis la jenajn societojn: Brazila 

Ligo Esperantista, Klubo de Ingenieroj, Geografia Societo de 

Rio de janeiro, Komerca Asocio de Rio de Janeiro, Federacio 

de la Brazilaj Komercaj Asocioj, Asocio de Komercoficistoj en 

Rio de Janeiro kaj Instituto de Kontoscienco.

R io  de Janeiro. —  La 17 Julio okazis ĝenerala kunsido de 

Brazila Ligo Esperantista. Oni decidis elekti la formon .Brazilo" 

por la lando laŭ konsilo de la prezidanto de la Esperantista 

Akademio, kaj ne aliĝi al la .Sudamerika Federacio".

.*. La malnova grupo .V irina Klubo" de Rio de janeiro 

eniris en novan laboran fazon. Ĝia nuna estraro konsistas el Ia 

jenaj fraŭlinoj: prezidantino Maria Luiza Bocayuva, vicprezid

antino Romancina Calmon, unua sekretariino Esther Bloomfield, 

dua sekretariino Alice Fernandes Barrot, kasistino Elisabeth 

Bloomfield. Nova sidejo: Prepa 15 de Novembro IOI, 2°.

Britlando.

London. — Dum Julio-Aŭgusto la Londona Klubo akceptis 

multajn samideanojn survoje al la kongreso en Edinburgo. La 

klubo organizis festan vesperon por la trapasantoj, kiu tre bone 

sukcesis. Post bonveniga alparolo de la prezidanto, S-ro Bernard 

Long, parolis la altestimata profesoro Cart el Parizo, S-ro Jaume
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Grau-Casas c! Barcelona, kaj S-ro Orengo el Genova. Hantis 

F-inoj Coftmetio kaj Rampling el Londono kaj S-ro Boeren el 

Antverpeno; kaj inter aliaj muzikajoj estis prezentita .L a  Es- 

l>ero* sulkante kaj ankau orkestre, per nova gramofona disko 

jus eldonita de ia Esperanto*Instituto.

La klubo enkondukis la aulunan sezonon per festo je la

17 Sepembro, kaj je la l-a de Oktobro komencigis novaj kursoj 

elementaj kaj altgradaj. En Londono denove okazos kursoj en 

diversaj vesperaj lernejoj de Ia loka eduka autoritato.

La Brita Esperantista Asocio eniras novan periodon de 

progreso, kaj en la fino de Septembro ekokupis pli spacan kaj 

oportunan sidejon ĉe 142 High Holborn, grava komerca strato 

proksima al la nuna oficejo de la Asocio.

Elementa kaj progresa kursoj gvidataj de S-ro Montagu 

C. Butler (mardo kaj merkrede: Marylebone, Britton).

Ĉeĥoslovakio.

U-a O k c id e n tb o h e m a  E spe ran to- tago .

La 4-5 Septembro 1926 okazis en Graslitz la 11-a Okcident

bohema Esperanto-tago bone vizitata. Notinda estas la salut

parolo de urbestro de Graslitz, Karl Fuchs, kaj la festparolado 

de poŝtdirektoro Ulbert-Karlsbad, la kantado de Graslitz-aj in

struistoj kaj precipe la teatrejo «Germana lingvo sen profesoro*, 

ludita de la grupo Falkenstein i. Sa. La komunan laborkunsidon 

ĉeestis 65 personoj el 2() lokoj de Okcidentbohemio kaj Saksio. 

Estis farataj kvin referatoj: .L a  interna ideo de Esperanto", 5>-ro 
kaplano Czech-Neudeck, .Unueco*, S-ro E. Povlivka-St. Joachims- 

tal, .Propagando*, S-ro inĝ. Ritter-Eger, .Korespondado*, S-ro 

Scheider-Plauen, kaj .Historio de la Graslitza grupo*, S-ro 

Reiter-Graslitz. Post ĉiuj referatoj estis debatoj. La III-a O k

cidentbohema Esperanto-tago okazos meze de Septembro 1927 

en Neudeck.

Nitra. — En tiu ĉi historia loko slovaka samideano Leo 

Keigenblatt propagandas. Oni arangas kurson, jam 20 personoj 

aligis, sed mankas lernolibroj. La grupoj estas petataj sendi 

propagandan materialon. Adreso: Leo Feigenblatt, dentteknik- 

isto, Nitra, R icina ui. 3.

N ov i Zamky. —  Urba estraro voĉdonis subvencion al la 

grupo .Esperantista Rondo Amika*, konsentis senpagan instru

ejon, nomigis straton Iau .D-ro Zamenhof*. La grupo estas 

tre vigla, kalkulas 50 anojn, havas belan bibliotekon. — Dum 

landa kongreso de blinduloj, okazinta 27 Augusto, estis decidita 

fondi Esperanto-sekcion, dank’ al klopodoj de lokaj esperantistoj.

Praha. —  F-ino Schmied, Klubo .Verda Stelo*, gvidas 

kurson en firmo .Poldihiitte", 13 partoprenantoj. Kurso ĉe Ka

tolika Virina Klubo kun IO partoprenantoj.

Ĉinio.

Kanton. — Someran kurson en Universitato gvidas S-roj 

D-ro Kenn kaj Sinpak. Du kursoj de Urba Esperanto-Instituto, 

gvidata de D-ro Kenn. Gazetoj regule informas pri Esperanto.

Franclando.

Paris. —  Katolika Rondo fondota. Interesuloj skribu al 

abato Ramboux, 5 rue Bayard, Paris V III, au al S-ro Muffang,

14 bis Avenue Galois, Bourg la Reine (Seine). P. M.

Perpignan. — S-roj Llech malfermis en la lernejo Jules 

Ferry kurson de esperanta stenografio .Duployĉ-Flageul*.

St. Omer. —  La gazeto de St. Omer .L ’ Indĉpendant du 

Pas de Calais" publikigas esperantan kronikon.

Strasbourg. — En la urba komerca lernejo Esperanto estas 

nun oficiale instruata dank' al la klopodoj de S-ro Fĉrez.

U n iv e r s ita ta  E sp e ra n to - K o n fe re n co

31 Oktobro ĝis I Novembro —  Lyon
Prezidanto de la protestantaro: S-ro Herriot, ministro de publika «instruado.

P r o g r a m o :

1. Solena malfermo —  2. Nomvokado de Ia konferencanoj

3. Elekto de la konferenco-estraro — 4. Raporto pri la ekzist

anta kaj ebla movado en diversaj universitatoj —  5. Statuto de 

la kreota federacio —  6. Elekto de la federacio-estraro —  7. Plano 

de agado por ia jaro 1926 —27 —  8. Federacia bulteno —  9. So

lena fermo-kunsido. —  Krom tio speciala kunveno por ia deleg

itoj de la invititaj neesperantaj organizacioj. Komuna ekskurso 

au bankedo.

ĉ iu j universitataj esperantaj grupoj kaj izoluloj ankoraŭ ne 

aliĝintaj estas petataj alsendi aliĝon. Kotizo: 5 fr. fr. Adreso 

de la konfcrenco-kasisto (por aliĝoj-kotizoj) S-ro Boyer, .Cercle 

Esperantiste Universitaire*, 20, Francois-Garcin, 20, Lyon III.

Eksterlandaj universitataj samideanoj estas kore invitataj.

I n t e r g r u p a  O r g a n i z a  K o m i t a t o  

Despeyroux, Croisat, Boyer, Zylberstejn, Laroche.

Germanio.

L i g o j :  Distrikta kunveno Zwickau-Plauen je 17. IO. en 

Mylau. —  Sudokcidentgermana Ligo - kunveno 16.-17. IO. en 

Wiesbaden. —  Germana Katoliko, Landligo de IK U E , kunveno 

en Breslau 22. 8. Paroladoj okazis de eklezia konsilanto Becker, 

.Kristo rego*, kaj S-ro Hanuschke, .N i katolikoj kaj Esperanto*. 

S-ro Gaehr-Stuttgart estas elektata reprezentanto por Internacia 

Komitato de IKUE. La venontjara kunveno okazos en Kifln. — 

Saksa Ligo: Esperanto-semajno dum 2— 10 Oktobro. Jarkunveno 

30—31 Oktobro en Chemnitz.

N o v a j  g r u p o j :  Harburg, .Esperanto-societo Rekte an

tauena

K u r s o j :  Berlin: Esperanto-lernejo komencos en Oktobro 

novajn kursojn; kurso por bankoficistoj, gvidata de S-ro Fischer. 

Meissen: kurso finiga kun IO partoprenantoj, nova en popolalt

lernejo. — Riesa: finita kun IO partoprenantoj.

G r u p a  v i v o :

Berlin. —  Gruparo 2. 9. vizito de D-ro Olŝvanger el Jeru- 

sakm , raporto de S-ro Ellersiek pri la Dekoka; en Unuigo-pa

rolis S-ro Witibrodt pri .Moderna pedagogio*.

Breslau. — Paroladoj pri .Vojago de Breslau al Praha* 

kaj pri la Dekoka. *

Chemnitz. —  La prezidanto de la societo, D-ro v. Malachoswki, 

mortis. Funebra soleno okazis 28. 9.

Dresden. — Ekzamenoj de la komisiono de Esperanto-In

stituto: 4 pri scienca-pedagogia kapableco, 3 pri lingva kapabl

eco, 3 pri kursestra kapableco. —  3. IO. granda jubilea festo de 

societo de G. E. A . pro 20-jara ekzisto.

Flensburg. — 14. 7. vizito de juna litovano, kiu rakontis 

pri sia hejmlando. 16— 23. 8. vizito de prof. Niŝiniura, 21. 8. 

publika parolado pri Oomoto antaŭ 150 auskultantoj, 12 personoj 

enskribigis por kurso.

breiburg i. B. — Parolis ia 27. 8. cand. phil. A . Linder pri 

siaj impresoj de Parizo kaj la tiea esperanta vivo. L i akcentis 

la afablan akcepton de niaj Parizaj samideanoj. Ni invitis la 

laboristan grupon .Progreso* kiu multnombre partoprenis. — 

Nova estraro: prezidanto S-ro F. Doring, vicprezidanto S-ro

H. Tobusch, sekretario S-ro J. Coumont. Oni decidis aligi al 

Suda Ligo. h . T.

Gtirlitz. —  Amika kunveno de loka grupo kun najbaraj 
grupoj dum Julio.

Heilbronn. 13 gelernantoj faris ekzamenon pri lernado 
en Stuttgart.

Konigsberg. S-ro Schattat parolis en stenograiunuiĝo pri 

mondlingvo Esperanto.
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Kreuznach. —  Publika parolado dc pro!. Laufer-Mainz pri 

Ia komenco de Esperanto, ĝia evoluo ĝisnuna kaj la profitoj, 

kiujn oni jam nun povas atingi per ĝi.

Mainz. —  13. 7. deklamvespero. 29. 5. vizito de Ges-roj 

Goodall, S-ro Geodall deklamis monologon el .Cesar*, S-ino 

rakontis kelkajn fabelojn. 13. 6. vizito de holanda ĝardenisto.

Niirnberg. —  6. IO. parolado pri .Ujlcnspiegel*, 13. IO. de

klamo de poemoj de Baghy, 20. IO. parolado pri „ĉielbildo kaj 

mondpercepto*4, 27. IO. „la ekonomia enketo44, 3. l i .  „ofendo 

kaj bonhumoro44.

Plauen i. V. —  17.6. parolado „rondiro tra zoologia ĝardeno44, 

24. 6. muzikvespero,'4.—5. 9. partopreno je dua okcidentbohema 

Esperanto-tago en Graslitz.

Riesa. —  27. 6. kunveno de gesamideanoj el Lttssnitz, 

Grossenhain, Oschatz, Riesa en Diesbar (E be).

Saarbrucken. —  Starigis komisiono dc Germana Esperanto- 

Instituto.

R a d i o :  KOnigswusterhausen (ondo 1300): 2. l i .  komenciĝos 

Esperanto-kurso por komencantoj, gvidata de Postrat Behrendt. 

Ĝ i okazos ĉiuĵaŭde 4—4.30 ptm.

Hungario.

Budapest. — Esperanta ekspozicio aranĝita ĉe la Landa 

Hungara Manindustria Ekspozicio dc S-ino A lf0ldy kaj S-ro Kiss.

La kongreso de la hungaraj socialaj fakorganizaĵoj ak

ceptis decidon: „La kongreso rekonas Esperanton kiel internacian 

lingvon kaj ordonas al la fakorganiza konsilantaro, ke antaŭ 

internaciaj forumoj ĝi helpu la akcepton de Esperanto.44

.*. La Esperantista Sporta Laborista Grupo kun virinaj 

sportistoj partoprenis en sportludoj. Dek virinoj partoprenis kun 

verda stelo sur la brusto.

.*. Fama verkisto Frederiko Karinthy parolis en la grupo, 

oni laŭtlegis esperante el liaj verkoj.

.*. La urbo Budapest donis 15000000.— kronojn (1000sv.fr.) 

al la Hungara Esperantista Societo Laborista por arango de 

laboristaj kursoj.

En junverkista rondo „Vajda janos14 S-ro julio Baghy 

prelegis pri Esperanto.

Studenta societo „Szefhe44 akceptis oficiale Esperanton, 

eldonis bultenon „Pro Transsilvanio44 esperante.

Italio.

Arazzo. — Fondiĝis „Komitato por la disvastigo de Esper

anto44, prezidas Ĉorrado Cerri, V ia Vittorio Veneto.

Ltvorno. —  De la 18—21 Septembro okazis la XI-a Itala 

Kongreso de Esperanto. Tre grava estis la programo dc labor

kunsidoj kaj tre interesaj la amuzaĵoj kaj la ekskursoj, ltala 

Katedro, Itala Federacio, Esperantistaj Fervojistoj, Unuiĝo de 

Katolikaj Esperantistoj, Blinduloj kaj aliaj fakaj societoj kunvenis.

Udine. -- Loka grupo aranĝis publikajn paroladojn dum 

somero, dufoje po monato. Granda intereso kaj bonega propa

gando. Gazetaro fervore kaj longe raportis. J. D. S.

Latvio.

Riga. —  Laŭ invito de la loka radiofona stacio S-ro A. Krastin 

tralegis komence de Aŭgusto tri prelegojn pri Esperanto. Autune 

estis aranĝata kurso kaj prelego por alilandaj auskultantoj en

Esperanto.
' • - " ’ r  '* •*« " i'

Ventspils. —  Fondiĝis nova societo. K*

Nederlando.

Amsterdam . — En kongreso dc „The International Federation 

ol University Women44, okazinta dum julio, prof. Pierre Bovet 

de la Instituto J.-J. Rousseau en Genfeve enkondukis la temon 

«Esperanto44. S-ro David Samoff, vicprezidanto de Amerika 

Radio-Societo, parolis pri la influo, kiun radio povos havi al la 

evoluo de la mondlingva movado, kaj F-ino Ch. Offerhaus el 

Haag demonstraciis la strukturon de Esperanto.

s’Gravenhage. —  La Haga grupo „Finc ĝi venkos44 denove 

arangis festvesperon por anoj kaj interesatoj. S-ro Isbriicker 

laŭtlegis la unuan akton de „Gijsbrecht van Amstel44, tragedio 

de la fama nederlanda poeto Vondel (1587— 1679). Post deklamoj 

de F-ino H. de Lange (Baghy) kaj de F-ino V ink, S-ino E. Osmond 

el Londono klarigis lumbildojn pri Londono.

Pollando.

T u tp o lla n d a  k o n fe re n c o  de  E s p e ra n to

okazos en la tagoj 30. IO. — I. l i .  k. j. en Krakdw. ĉ iu j pol

landaj grupoj kiuj ne ankoraŭ aligis, faru tion ankoraŭ tuj. Kun 

la konferenco mem estas aranĝata (la 30 Oktobro) Festa Vespero 

okaze de 20-jara jubileo de Krakova Societo .Esperanto*, krome 

ekspozicio kaj publika propaganda matenkunveno.

La kotizo estas 4 Zlotoj, sendotaj kun la aliga letero el la 

konferencejo: Muzeum Przemyslowe, Smolenska 9, aŭ la ĝenerala 

sekretario; D-ro Leopold Dreher, Krakdw, S taro* isi na 37.

O

Varsovio, 13. IX. 1926.

A l la Organiza Komitato dc la

.I-a Tutpollanda konferenco de Esperanto* en Krakdw.

Konsiderante, ke .Tutpollandan konferencon de Esperanto 

rajtas, konforme kun la decido de I’ Konferenco de la jaro 1925, 

kunvoki nur ĉiuj centraj organizaĵoj esperantistaj en Polujo;

la Varsoviaj societoj klarigas ĉi-pere, ke en la organizado same 

kiel en la laboroj de P .tiel nomata* l-a Tutpollanda Konfe

renco de Esperanto en Krakovo (30. IO. —  I. XI. 1926) ili ne 

partoprenas.
Subskribis:

A . Stankievvicz, vicprezidanto, en nomo de Pola 

Esperanto-Asocio; M. Szenlelddwna, E. Wiesenfcld, 

en nomo dc E. R. .Konkordo*; J. Burkathdwna, en 

nomo de Pola Studenta Esperantista Societo; I. Koss, 

en la nomo dc Esperantista Societo „Laboro44.

Bedzin. —  Agadas S-ro Rosen celante fondi grupon.

Czortkdw . — Nova kurso gvidata de S-ro H. Oberlander.

Krakrivv. —  Loka esperantistaro disvolvis lasttempe viglan 

egadon. Post ekspozicio en Muzeo de Industrio en Oktobro 1925, 

patronita de la direktoro de la Muzeo S-ro inĝ. Tor, kaj publikaj 

paroladoj de prof. Bujwid kaj D-ro Drehcr en la domo de la 

Muzeo, publika opinio al Esperanto plibonigis. Iom kontribuis 

al tio la energia disvastigado de la lernolibro de Leo Turner, 

pri kio aperis recenzoj en multaj polaj gazetoj. Societo .E s 

peranto* fervore agas. Junaj esperantistoj Ziomck, Sternbcrg, 

Janczalek, Gross k. o. helpos organizi Ĉi-jare tutpollandan esper

antan konferencon. La dua grupo .Pola Klubo Esperantista* 

havis kurson. Estas restarigota la .Akademia Rondo de Esper

antistoj*, tre vigla antaŭ la milito. L. D .

Lublin. —  .Unuigo de Metalistoj* aranĝis kurson kun 15 la

boristoj. Agadas tre energie S-ro Halperin, L. D.

Sosnovvice. —  Matenfesto en urba teatro de Esperanto- 

grupo de la Scienca Asocio T. U. R., dum estis ekzamenitaj kurs

anoj, el kiuj sep sukcesis. Alparolo de la delegito de UEA  S-ro 

Sosnovski, .Estimo por laboro en verko de Zamenhof.*
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Tarndvv. — La movado revekigis dank’ al S-ro gitan. prof. 

Lesiak, kiu gvidis tre sukcesan kurson. L. D.

K u r s o j  okazis en Chyrdw, Lomza, Bialystok, Lodz, Wilno, 

Ryl.sk W., Biala Podlaska k. a., kiei montriĝas el venditaj Ierno- 

•‘broj. L. D.

Rumanio.

6-a R u m a n a  E spe ran to- K ong reso

en Galeti (11— 13 Septembro 1926

Ministro Troncu-IeSi aktive prezidis, 

la Ministro de Publika Instruado estis oficiale reprezentita.

/Antaŭ 22 jaroj (malfermis la unuan esperantan kurson en 

Rumanio S-ro Henriko Hscher, tiama absolvinto de komerca 

lernejo, hodiaua Lingvo-komitetano Ikaj prezidanto de Rumana 

Ksperanto-Societo; lia unua kursano estis S-ro Trancu-Iaŝi, tiu

tempe bankoficisto, nune Ministro de Laboroj kaj Honora Prezid

anto de Rumana Esperanto-Societo. La 6-a Kongreso posedis 

speciale varman atmosferon de rememoro pri la komenca tempo 

de nia movado en Rumanio.

La tiamaj pioniroj disiris kaj la agado malviviĝis. La Es- 

peranto-Centro Rumana staris antaŭ malfacila problemo: Kiel 

organizi kongreson sen helpantoj? Esperanto-Centro Rumana 

kurage provis, sendante sian generalan sekretarion Tiberio Morariu 

por arangi kurson dum du semajnoj antaŭ la kongreso. Dank’ 

al la senpera metodo de S-ro Andreo Ce, ia kursanoj dum dekdu 

lecionoj lernis la lingvon tiom bone, ke ili povis konversacii kun 

la kongresanoj. La admirinda metodo de S-ro Ce elvokis grandan 

interesigon; S-ro Morariu komencis sian kurson kun 25 lernantoj 

kaj Ce ia tria leciono li havis pli ol 60 kursanojn, tiel ke necesis 

dua instruisto el Bukureŝto, S-ro Siegmund Prager, kiu malfermis 

du pluajn kaj post la kongreso komencis tri novajn kursojn.

Lau dispono de I’ urbestraro, oni ornamis la urbon je la 

honoro de P 6-a kongreso. Ce la stacidomo ride ornamita la 

muziko de I’ 11-a regimento „Siret“ akceptis Bukureŝten vagon

aron ludante la esperantan himnon. f. Zaharia, urbestro, esper

antlingve bonvenigis la alvenintaron. Saman vesperon okazis 

la interkonatigo de ĉirkau 200 kongresanoj.

La 12-an, dimanĉe matene, abato Andreo ĉe  faris diservon 

kun a ltidea j prediko esperantlingva en la plenplena katolika 

pregejo.

La solena malfermo — dank’ al afabla S-ro G. Tatovici, 

departementa prefekto — okazis en la distrikta Palaco Admini

stracia arte ornamita per esperantaj simboloj. La kongreson 

malfermis ministro Trancu-Iaŝi, kiu en pli ol unuhora rumana 

kaj esperantlingva parolado akcentis la pacigan rolon de Esper

anto en la internaciaj rilatoj.

„Estu bonvenintaj, kavaliroj de la verda stelo, vi, apostoloj 

suferantaj kiel Kristo pro la hodiaua homaro interbatalanta, 

hipokrita kaj bedaŭrinde ankoraŭ nesufice konanta ia mirindan 

valoron praktikan kaj idealan de la mondlingvo. Samideanoj, 

kunvenintaj el ĉiu parto de la rumana lando kaj de eksterlando, 

mi deziras, ke vi trovu vin hejme inter ni, rigardu la riĉan 

Gelaton, simbolon de la potence evoluanta ekonomio kaj ko

merco de nia lando. Konvinkigo pri ia paca progreso kaj dis

diru en ĉiujn partojn de la mondo, kion vi vidis tie ĉi. Refutu 

la kalumniojn dc malbonvoluloj ĉiam instigantaj la homfratojn 

por malpaco; rakontu al Ĉiu pri la riĉeco, laboremo kaj pac

emo de nia lando . . . Nia landestraro donas al la Esperanto

movado la konsideron, kiun ĝi meritas, kiel altvaloran inter

pacigan rimedon sur la kampoj de I’ ekonomia kaj spirita vivo 

internacia . . *

La tondre aplaŭditan paroladon aparte dankis S-ro H. Fischer 

kaj li speciale salutis la ĉeestantajn pionirojn de rumana esper

anta movado: S-rojn kolonelon ĉiolac, generala inspektoro de 

la Ministerio de I’ Saneco, komandoron P. Georgescu, farmaciston 

T. Aburel kaj D-ron Kanner.

S-ro Bogdanescu, regiona Ĉefinspektoro lerneja, transdonis 

la saluton de la Rumana Ministerio de I’ Publika Instruado.

Urbestro J. Zaharia tre elokvente parolis esperante en la 

nomo de urbo Galeco, poste S-ro deputato I. BalaŜ en esperanta 

kaj rumene lingvoj. Post le brilo peroledo de S-ro Andreo 

Ce, sekreterio de le Internodo Centro Komiteto, Ĝenevo, S-ro 

E. Nicolou, vicprezidento de Rumana Esperanto-Societo, koj S-ro 

T. Moreriu, generale sekretario de Esperanto-Centro Rumeno, 

dankis ol le orgonizontoj, precipe el S-ro W. Polmich koj S-ro 

E. Paolozzo pro le bone preporite kongreso. Ankoroŭ poroledis 

S-ro kolonelo Ciolac de le Ministerio de I' Seneco, S-ro prof. 

S. Proger, sekreterio de Esperonto-Centro Rumeno, S-ro direk

toro Munteonu, S-ro Vonghelovici de le Besorobio Esperonto- 

Centro, S-ro Beroru de lo „Brile Stelo", Bukureŝto, k. o.

Poste solutis le kongreson S-ro Reneto Semblich en le nomo 

de Titolo esperontistero, S-ro Edmund Jerosiewicz de I’ poloj 

samideanoj kaj S-ino Berta Moser, belga esperontistino. Lo 

Ĉeĥoslovoke kaj bulgaro societoj telegrafe salutis la kongreson, 

alvenis arego da salutoj de societoj kaj izoluloj.

Sekvis bankedo en la publika gardeno, Ceestis ministro 

Trancu-Iaŝi, urbestro Zaharia, deputatoj majoro D im itriu kaj 

advokato Balaŝ.

Oni Suldas specialan dankon al S-ro direktoro I. Tohoneonu, 

afable transdonatan la amfiteatron de liceo „V . Alexendri“ por 

la posttagmeza laborkunsido. Post raporto pri la pasintjara 

agodo oni elektis novon gvidantan komitaton de Rumano Esper

anto-Societo: honoraj prezidantoj Ministro Trancu-Iaŝi kaj Ge

neralo Gavanescul; ektiva prezidanto Henriko Fischer, L. K.; 

vicprezidantoj kolonelo Ciolac kaj E. Nicolau; sekretarioj Ha- 

rabaĝiu, Timis kaj Nitescu; kasisto-bibiioiekisto S. Proger; konsil

antoj deputato-advokato I. Balaŝ koj T. Morariu, Ĉefdelegito de 

UEA . Post la elekto oni diskutis financajn koj propagandojn 
oferojn.

Hne de lo laborkunsido la kongresanaro, invitita de S-ro 

ingeniero Deleanu, prezidento de Komerca Cambro, vizitis la 

interesplenan «flugantan foiron specimenan44.

Vespere en teatro «Paradis44 okazis ekzameno sub gvido de 

S-roj A . Ce, H. Fischer. E. Nicolau kaj T. Morariu Oni al- 

juĝis 30 premiojn al meritoplenaj gelernantoj. S ro H. Fischer 

foris rumane propagandan paroladon bonhumoran dum unu kaj 

duona horoj al la neesperantista publiko. Bele deklamis kaj 

paroladis S-ro Leonardo Blum, M. Hart kaj Rabner.

Lunde matene nia maljuna semideano komandoro Pompiliu 

Georgescu, havenestro, disponigis ŝipon al lo kongresanaro por 

plurhora promenado sur la Danubo. S-ro komandoro kaj prof. 

Panaitescu, generala sekretario de la Komerca Ĉambro, donis 

klarigojn pri la Cirkauajo Gaje flirtis le verdsteloj flagoj kej la 

samideanaro guis la mildbalancan veturon. Preterpasante grekan 

ŝipon «Esperos" la rumana esperantistero foris ovacion manifest

adon simpatian al la porencnoma Sipo greklando. — Tagmeze 

okazis dua laborkunsido surŝipa kaj ekskurso al najbara haven

urbo Braila. La -kongresanon) vekis generalan intereson ĉe la

Broda logantaro kaj Ĉe la publiko de banloko «Lacul Sarai44 
(Sala Lago).

La kongresanoj Suldas tre varman dankon al S-roj D-ro 

Alexandrescu, senloco orgonizinto, urbestro Zohorio pro laboroj
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Sudslavio.

kaj materialaj helpoj, al la sekretarioj de la Organiza Komitato, 

profesoroj de la „rekordkursoj“ : Morariu kaj Prager, al la lokaj 

samideanoj: Paolazzo, Cristŭvici, Hart kaj Bachmann, speciale 

al la [fervorega sekretario-kasisto de L. K. K.: W illi Palmich. 

Dankeme ni mencias la apogon de librejo „Socec“ gvidita de 

S-ro Angheluta kaj tiun de S-ro Mihailescu, presa komitatestro.

La gazetoj „Galati Noi“ (Nova Galaco) kaj „Vocea Galatului“ 

(La voĉo de Galaco) aperigis esperantlingvajn artikolojn.

Fine la kongresanaro disflugis ĉiudirekten por denova goja 

renkonto en Braŝov dum 19271 Kongresano.

Zagreb. —  La fakultata konsilantaro de I’ universitato en 

sia kunsido 17. V II. (dekreto N-ro 572) nomis D-ron Maruzzi 

docenton de Esperanto ĉe la komerca fakultato kaj asignigis al

li la honorarion. —  Radiostacio komencis disaŭdigojn de siaj 

programoj por la eksterlando (lunde, merkrede, vendrede je Ia 

23—23.30 h. MET, ondlongo 350). Tiuokaze ĝi uzas ankaŭ Es

peranton, uzata jam kiel korespondlingvo. Oni petas ĉiujn sam

ideanojn, audantajn la disaŭdigojn, gratuli la stacion por fortigi 

ĝian favoron. — La komitato de la Ruĝa Kruco simpatias al nia 

movado, ĝi decidis eldoni esperantan gramatikon por sia adept

aro, —  Fondiĝis kelkaj novaj kluboj, malgraŭ la feria sezono, 

kio montras viglan intereson por nia afero. La nova laborjaro 

estos tre fruktodona.

2—
-ro

Svislando.

E s p e ra n to  ĉe  L ig o  d e  N ac io j.

Dum la Vll-a ĝenerala kunveno de la Ligo de Nacioj la dua 

komisiono raportis al la plenkunsido pri la sukcesa sekvo don

ita al la rezolucio de la V-a kunveno rekomendanta al Ĉiuj Statoj 

doni al Esperanto la rajton de lingvo klara en telegrafio kiel 

.^praktika helpa lingvo de la internaciaj rilatoj." La raporto 

konstatas, ke la Pariza interŝtata konferenco de la Universala 

Telegrafa Unio Sangis sian regularon je artikolo V II por plenumi 

tiun deziron kaj doni al Esperanto tiun rajton per simila maniero 

kiei jam ekzistis por la latina lingvo. La Ligo unuanime aprobis 

la raporton.

Biel (Bienne). Esperanto estas enkondukita kiel fakultativa 

fako en la Perfektigan Lernejon de I’ Komerca Asocio por la 

lerneja jaro 1926-27.

Genfeve. — La 21 Septembro la grupo .Stelo* okazigis tre 

sukcesan publikan manifestacion por Esperanto en Salle Centrale 

antaŭ 450 personoj. Paroladis eksministro Radiĉ, delegito jugo

slava ĉe la Ligo de Nacioj, S-ro Henri Lafontaine, vicprezidanto 

de Belga Senato, D-ro Privat kaj S-ro Frank Thomas, la fama 

predikisto. Prezidis instruadministro Ĝeneva Andrĉ Oltramare. 

Afiŝo j anoncis: „Por venki la lingvan barilon44. Pluraj kursoj 

malfermiĝis. La I Oktobro D-ro Privat prelegis al laboristoj 

en Sindikata Unuiĝo. Kurso de S-ino Danneil sekvis.

Neuch&tel. —  La 29 Septembro D-ro Privat prelegis en 

popo ldom o ". Kurso malfermiĝis.

Zurich. —  La 9-an de Oktobro paroladis S-ro Robert Kreuz, 

ĝenerala sekretario de I. C. K. La 10-an okazis la ĝenerala jar

kunveno de la Svisa Esperanta Societo. Partoprenis 60 personoj 

el 16 grupoj. La membraro altiĝis nun ĝis 464. Sub prezido 

de D-ro Privat okazis vigla diskuto pri Ĉiuj propagandaj de

mandoj aktualaj.

Usono. '

Nome (Alasko). —  ĉ u  ekzistas samideanoj en la iam fama 

orlando, la eldorado de homoj dezirantaj rapide riĉiĝi? Ni pre

zentas tie ĉi bildon de S-ro Peter P. Wynants. maŝinisto en Nome, 

jam malnova ano de UEA  kaj fidira leganto de ^.speranto .

Vi-a Internacia 
Demokrata Kongreso por Ia Paco

en Bierville

Okaze de tiu Ĉi kongreso Esperanto skizis sian rolon. Lau 

instigo de S-ro Georges Delanoue, ĉefdelegito de UEA en Paris, 

la Organiza Centra Komitato konsentis diskonigi tiun manifest

adon per la gazetaro. Plie, laŭ instigo de I’ Universala Esper

antista Pacifista Ligo, la Organiza Centra Komitato dissendis 

programon.

En Bierville estis kelkaj dekoj da esperantistaj kongres

anoj. Dum la kongreso multaj personoj audis unuafoje Esper

anton kaj sincere miris ĉu pro la tiel facila interkomprenigo, ĉu

pro la sama elparolo.

Multaj personoj varbigis al nia afero, ĉ e  fermo de la kon

greso S-ro Delanoue parolis en Esperanto por Ia anoj de la ne

oficialaj lingvoj kiuj kolektigis sub la signo de Esperanto.

La plej mildan klimaton ĉe 
marbordo havas 

Torquay!

angla

Atentu la gvidfolion kunsendatan!
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Pri vera esperantisteco kaj praktika kompreno de ia .interna 

ideo* ni legis rakonton en Ondo de Daŭgaoa, Junio 1926:

S-ano J. Udrich, konata samideano el Nerva, eksa urb

konsilanto tiea, sciigas al ni jenon:

hilo de malricaj gepatroj, li iĝis laboristo kaj poste elektro

teknikisto en la Nerva drapfabriko. En 1917, kiam eksplodis la 

rusa revolucio, li estis elektita prezidanto de tiea laborista komitato. 

Kvankam li je nenio kulpigis sur tiu posteno, la germanaj oku

paciantoj en 1918 arestis kaj sendis lin en malliberejon apud 

I allin, fortirante lin de lia edzino kaj tri infanetoj Tie la vivo 

estis nepriskribeble mizera. Malsato igis manĝegi eĉ herbon 

kaj interatingi lastan Cemizon kontraa peco da pano. Ni ne 

opinias oportuna priskribi ĉi tie suferojn de nia samideano. 

Sufiĉas diri, ke li fine — morte malsanega —  trovis lokon en 

malsanulejo de Vec-tiulbene. Sed ankaŭ tie la vivo ne estis 

enviinda. Li renkontis 20 kunsuferantojn, Iau kies rakontoj tie 

neniu espero ekzistis pri resanigo. Krome la tuta flegantaro 

konsistis el germanoj, kiuj ne komprenis aliajn lingvojn.

Kiam post kelkaj tagoj venis iu kuracisto, demandante ĉu

iu el ia malsanuloj komprenas alian lingvon krom gepatra, nia

samideano, iom kompreninte lin, respondis, ke li komprenas

Esperante. La kuracisto tiam ekridetis kaj foriris. Ni daŭrigos 

nun per la vorloj de la rakontanto.

.A lian  tagon frumatene eniris juna kuracisto kaj demandis 

esperante: kiu el vi parolas Esperanton, — aŭdinte Ĉi tion, mi 

elsaltis el la lito, kvazaŭ min iu emetis, kaj diris: .M i, S-ro 

kuracisto!- Li alproksimigis, donis la manon kaj diris: .M i 

estas helpkuracisto Valentin Welz, S-ro Ĉefkuracisto destinis min 

kiel kuraciston por la fako de malliberuloj, sed vin kiel flegiston 

kaj tradukiston. Vi restos Ĉi tie, dum funkciados la malsanulejo, 

kiel oficisto, ricevos apartan Ĉambreton kaj pligrandigitan porcion 

da mangajo. Krome mi prizorgos vin, kiel tion ordonas sankta 

devo de esperantisto al esperantisto. Cu vi konsentos? —

Oni ne povas imagi, kun kia miro min rigardis ie aliaj Ĉe

estantoj. Ili ne komprenis, kio okazis. . .

Kiam foriris S-ro Welz, mi konatigis al ili la lingvon inter

nacian. Iii ĉiuj interesigis, preskaŭ Ĉiuj decidis ellerni ĝin post 
la liberigo.

Nun por mi komencigis nova periodo de la vivo. Manĝaĵojn 

mi ricevadis sufiĉe, ofie eĉ bieron. Okulvideble mi plifortigis.

Kelkfoje la Ĉefkuracisto petis, ke ni kun S-ro Welz parolu

Esperante pli longe, pri ia serioza temo. L i sidigis tiam kai 
atente aŭskultadis. . .

Aperis famo pri revolucio en Germanujo. S-ro Welz min 

sciigis, ke baldaŭ la germanoj foriros kaj Ĉiujn malliberulojn 

liberigos. . . Kaj iun vesperon ni sciigis, ke morgaŭ ni Ĉiuj 

estos liberigitaj. Jen nova malfeliĉo -  morgaŭ oni forpelos 

min nudpiede en Ĉemizo. Estas frosto, kion ni faru? .

Sed la sekvintan matenon oni min venigis en la kancelarion. 

Mi ricevis liberigan dokumenton, preskau novajn botojn, ŝtrumpojn, 

necesajn vestaĵojn, panon, kuiritan viandon, tabakon kaj dek 

rublojn da mono. Pro emocio mi ne povis eldiri eĉ unu vort

eton, sed ekploris. La ĉefkuracisto alproksimigis, metis manon 

sur mian Sultron kaj diris: .N e  ploru malfeliĉulo, prenu Ĉi tion 

kaj feliĉe atingu la hejmon, kie vin atendas viaj karaj familianoj."

Kiam S-ro Welz tradukis al li mian dankon, li aldonis: „Ne 

danku min. Ne forgesu, ke pro Ĉio vi Suldas dankon al la lingvo 

internacia. .

Vespere je la oka ni forlasis la malsanulejon. S-ro Welz 

min akompanis ĝis la stacidomo, kie ni disigis post kora manpremo.*

Nia 'samideano feliĉe atingis la hejmon kaj retrovis siajn 

gekarulojn. Sed li ankoraŭ nun suferas fizike kaj psike pro la 

postsignoj de tiu malliberejo —  infero, Ĉiam danke memorante 

la efektivan savinton de sia vivo —  nian karan lingvon.

/ .  Dum la ĉeneva Kongreso estis sukcese provita sciencaj

prelegoj sub nomo de ..Somera Universitato" Ke la ideo trovis

aprobon montras la fakto ke en Edinburgh la sama arango bonege

impresis dank’ Jai pliriĉigo de la prelegoj kaj profitigo de akiritaj

spertoj. Ke ne Ĉiuj aprobas la ideon estas komprenebla. Sed

kian strangan argumentadon kontraŭ la Universala Kongreso kaj

la Somera Universitato ni vidas en Katolika Espero, Aprilo  1926.

La verkinto, honorinda pastro Georges Rambaux opinias ke tiuj

prelegoj subtenas libera lism on 14 kaj forigas „neŭtraiecon“ de la 
kongresoj. Laŭvorte:

„Oni eble kontraŭdiros al ni, ke katolikoj povos ankaŭ 

partopreni la Someran Universitaton kiel profesoroj en ia ajn 

fakultato kaj disvastigi ortodoksajn ideojn. Sendube! Sed en 

tia pozicio, Ĉiam malsuperiĝas la Vero, Ĉar nea doktrino 

postulas nur negativan toleremon por neige kaj detrue efiki, 

dum pozitiva doktrino, por nur persisti, postulas nepran aligon 

kaj pozitivan respekton, kiu restigas nenion de la nea doktrino.

La Someraj Universitatoj kondukas nin al tiu mensoga 

neŭtraleco. Tial kurage ni montras la danĝeron.

Versajne oni ne returneniros al la neŭtraleco de Ia ĝis- 

nunaj kongresoj. Oni konservos, eĉ plivastigos la planon de 

la Someraj Universitatoj. Konsekvence la Universalaj Esper- 

anto-Kongresoj ne plu estos vizitindaj de la katolikoj, Ĉar ili 

ne estos pli vere neutralaj, sed tendencaj. Plie ili ne povos 

plu pretende esti la kongresoj de la ĝenerala Esperanto-Movado.“

La konkludo celas do rektan bojkoton de la kongresoj 

universalaj. Jam apartigis la laboristaj esperantistoj kaj p lim a l

pli la katolikaj. Ja estas fakto, ke iom post iom specialigas la 

movado kaj ke apartigas fakaj profesioj kaj mondperceptaj 

unuigoj. Sed ĉu efektive nia lingvo jam estas ĝenerala? Cu ni 

devas ĉesi la klopodon, plekti la manon kaj atendi la dekreton 

de iu supera aŭtoritato enkondukanta Esperanton? Cu ekzemple 

la Katolika Eklezio serioze konsideris la aferon? C is nun ne! 

De ni mem dependas la enkonduko; niaj argumentoj devas bazi 

sur realaĵoj ne sur bonintencaj opinioj. Sekve ni devas batali 

manifestadi ktp. La partopreno al la U. K. estas mezurilo de 

nia vivoforto; la aldono de seriozaj fakaj kunvenoj estas pliriĉigo 

La montro, ke Esperanto taŭgas trakti sciencajn problemojn 

altiros tiun mondon, kiu pleje kontraŭbatalas nian movadon. Ke 

la prelegoj harmoniu kun la deviga .neutraleco-, de la kongreso 

(Art. 2 de la regularo) pri tio zorgas la Internacia Centra 

Komitato, kiu respondecas ja pri la aranga,- de la kongresoj. 

Kaj se iu ne Ŝatas viziti eblan prelegon pri „Koloniigado de

™ eStT , ne,niu m aIh ,'Pas ,in a* di «am alian pri .Francisko 
d Assis» kaj lia tempo.-* —  Sine ira et studio.

Tradukante proverbon de nacia lingvo en internacian 

on, pensu internacie I Ekzistas internaciaj proverboj, laŭvorte 

tradukebla) kaj komprenataj de suMa plimulto. Sed la p m ulto  

de tradukitaj proverboj estas nekomprenebla se la traduko
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similas a! tiuj kiujn ni Ĉerpas cl ,,Esperantista Junularo", Junio 

1926. La surskribo .M igradvojo j* ne elvokas precizan ideon 

Ĉe leganto, nekonanta la germanan lingvon. Oni supozas ian 

ludon, similan al .Krucvort-enigmoj La ideo de .  Migradvorto j* 

estas .Pensoj dum migrado.* Jen kelkaj perloj:

Atingu U supron, sed estu ankaŭ digna al gia alteco!
*

La batalo por la atingo de la supro vin donacas per kurago, malamemo, 
volforto kaj akraj okuloj, sed malgrata ĉio vi ne estas digna al la naturo, se 
vi ne akiris al tiuj la bonecon.

*

Oni migras ofte dum horoj kun nekonata) homoj, sed kiuj baldaŭ pli prok
sime staras al vi, kiel nomo, rango kaj historio de viaj multaj konatuloj.

*

Estu pli latita, ol la fonto, malmola, kiel la roko, boneca, kiel la suno kaj 
fiera, kiel la kverko.

*

Monti ibero! Sed liberu ankaŭ de viaj malbonaj ecoj kaj kutimoj, amiko.

Spertaj enigmo-solvantoj havas dankplcnan laboron trovi la 

sencon de tiuj .M igradvo jo j."

N i jam kelkfoje kritikis en tiu-ĉi gazeto la manion, bom

bardi per ko responda j iun eminentulon aŭ gravan institucion 

kun la celo interesigi je nia movado. Tiaj procedoj nur havas 

sencon en difinitaj kazoj laŭ serioza invito. Ni ĉerpas pensigan 

parton el artikolo de D-ro A. Corret, .Aŭskultu, Petu, Gratulu*, 

en la numero junio-julio de la „ Internacia Radio-Revuo

Kiam, post longa klopodado, estis fine permesite en 

Francujo disaŭdigi esperantaĵojn, la stacio .Radio-Paris* urge 

telegrafis al ni, por kiel eble plej .tujege* komenci esperantan 

kurson. Post kelkaj tagoj la kurso komenciĝis, eĉ preskaŭ 

ne anoncite pro manko dc tempo. Esperanta kurso estis ja 

tiam novajo, kaj la stacio .Radio-Paris' tre deziris ekaudigi 

tian kurson pli frue, ol tion faros la stacio de I’ Supera Lernejo 

de Poŝtoj kaj Telegrafoj, kun kiu ĝi iom konkureme rilatas.

Post kiam forpasis proksimume tridek lecionoj, la direkt

antoj komencis demandadi, kiam estos kompletigita la kurso. 

Kiam ĉe la kvardeka leciono la kurso finiĝis, kaj supera 

perfektiga kurso estis proponata, tiam estis respondite, ke 

estos sendube pli bone .post kelkaj monatoj*; kaj estis entre

prenita kurs-o pri komerca librotenado kaj alia pri angla lingvo.

Sendube, se estus ricevitaj pli da aprobaj kaj gratulaj 

leteroj, la supera kurso estus akceptita.

La stacio do tre malmulte sciigas, ĉu la esperanta pro

gramero interesas la aŭskultantojn. C i eĉ olte povas supozi, 

ke la esperanta kurso kontraŭe malinteresas ilin. Homoj ja 

pli volonte skribas, por plendi, ol por gratuli. Do malgratul-

a. toj ne mankas. Ili plendas,. . .  ke Radio devas esti amuzilo, 

ne plua lerneja tedaĵo; ke ili elhakis multe pli bonan lingvon, 

ol Esperanto; ke lingvo internacia estas idiotaĵo; ke estus pli 

bone propagandi la nacian lingvon, ĉar nepre ĝi devas farigi

la lingvo internacia; ktp.
Dume, la esperantemuloj preskaŭ nenion skribas, ĉar ili

jam estas kontentigitaj au ĉrfr . . . ili ankcraU ne posedas 

radio-ricevilon. La stacio do baldaŭ ekopinias, ke venis 

tempo anstataŭigi la esperantan programeron per ia pli freŝa 

allogajo, ĉar ĝi jam dc suliĉa tempo .okupas la afiŝon.*

Se niaj samideanoj ne volas, ke perdigu por ni la mirinda 

propaganda kampo de Kadio, ilia devo estas klara.

Ili havigu al si per aĉeto aŭ per propra konstruo radio

ricevilon. Ili aŭskultu kiel eble plej grandan nombron da 

stacioj. Ili montru sian multecon, skribante al tiuj stacioj 

kaj petante, ke ili instruu kaj poste uzu Esperanton Ili fine 

de tempo al tempo gratulu al la stacioj, kiuj jam nun disaŭdigas 

esperantaĵojn.

Heroldo de Esperanto, N-ro 35 kaj sekvantaj enhavis leg

indan priskribon dc vojago kiun faris S-ro Teo Jung, Ĉefredaktoro, 

en Iberia Duoninsulo, ĉ e  la .Floraj Ludoj* en Santa Coloma de 

Farnes, S-ro Teo Jung ricevis unuan premion pro verkado de

poemo . La A lta Kanto de la Amo.* (Sinceran gratulon. Red.)

Balle lin Mensuel de Ia Chambre dc Commerce Francaise 

de Londres, N-ro 146, Julio 1926, enhavas la tekston dc parolado 

farita de S-ro Le Brun, konsilanto de la Komerca ĉambro, pri 

Esperanto.

Der Bund, Trafika-ekonomia revuo de Ia Foiro de IP rank

o r i a. M. kaj dc la „H A P A G “ regule enhavas artikolojn en 

Esperanto.

Revista de T Ateneo, hispanlingva revuo aperanta en 

Jerez de la Frontera, ankaŭ havas regulan Esperanto-angulon 

gvidatan de Del. de UEA S-ro Naranjo.

* *
«

Novaj gazetoj.
Utrechta Esperantisto, hektografita loka revueto de Esper

anta Societo en Utrecht, Nederlando.

Berliner Esperanto-An zeiger, eldonita de la Berlina Esperanta 

Unuiĝo. Adreso: Berlin-Steglitz, Stubenrauchplatz 5.

Bulteno de Esperanto-societo .Paco kaj Amo* en Barcelona. 

Adreso: Str. Planeta 16 pral. (Plaza de I’ Sol.)

Kalifornia Folieto. Adreso: 1633 Dwight Way Berkeley, 

California, USA.

The Irish Esperantist, organo de la Irlanda Esperanto-Asocio 

(Hektografita).

ĉe  la aziaj samideanoj la gazetlonda febro enpenetris. A l la 

jam ekzistantaj „ Oomota", „Verda Ombro", „Revuo Orienta, 

„Verda Mondo44 kaj „Nova Sento“ nun aldonigis novaj revuetoj 

„Esperanto en Nipponlando41 eldonita dc Esperanto-Propaganda 

Asocio en Kameoka, Kiotofu, plie ,,Verda Lumo" eldonita en 

Shanghai, P. O. B. 1332, en Ĉina kaj esperantaj lingvoj, kaj por 

kompletigi aperis nun unua numero de la „Verda Homo" Post

• tio-ĉi ni scivoleme atendas daŭrigon de tiu-ĉi ,,verda" serio.

* •*'' *
♦

Nacilingvaj revuoj.
Auckland Labour Neios, Novzelando, enhavas rubrikon 

unupagan .Per Esperanto*, konsistantan el tradukoj el labor

istaj gazetoj.

Uas Goldene Zeitalter, artikolo unupaga pri'Esperanto.

Bulletin d' Information de la Fĉdbration internationale 

des Ouvriers du Transport (Informa Bulteno de I’ Internacia 

Federacio de la transport-laboristoj) konstante raportas pri faktoj 

de la Esperanto-MovaJo.

/ .  The Ali Nations, New York, revuo aperanta kun tekstoj 

en ok lingvoj inter ili Esperanto. Redaktas tiun parton sam

ideano Max Amiel. Ni gratulas al la iniciatinto kaj rimarkigas 

nur ke UEA ne havas 20000 anojn ke ne ekzistas 2000 esper

antaj gazetoj kaj ke la cifero de 20000000 da esperantistoj estas 

grandega „anaso.“

Radio-Gazetaro: Wireless Weekly, Sydney, Aŭstralio, 

enhavas regulan Esperanto-rubrikon.

* *
*

D iversa j.
Represoj de artikoloj el .Esperanto*: Rheydter Zeitung, traduko 

de artikolo de D-ro Privat .D u  vojoj al mondlingvo* (Zwei 

Wege zu einer Weltsprache).

Vlde1\sky denik (Viena gazeto en ĉeĥa lingvo), enhavis 

tradukon de artikolo .P o r kompreni Hindujon* de nia batata 

kunlaboranto Liang-ĉu-Vaj, tradukita de S-ro Dostal.
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OFICIALA INFORMILO.

C « lo : Divastigi la uzulon de la lnternacia helplingvo Esperanto. - Hifa- 
e‘Ugi ta tiuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, sen diferenco 
pri raso. nacieco, religio aŭ lingvo. — Krei Internaciajn servojn uzeblaj de ĉiuj 
homoj, kies Intelektaj aŭ malertaI interesoj celas trans la limojn de Uia genta aŭ 
lingva teritorio. — Kreskigi Inter siai membroj ]orlikan senton de solidareco kaj 
disvolvigi ĉe ili la komprenon kaj estimon por fremdaj popoloj. -  UEA kunigas 
a samideanojn, kiuj per la forio de sla nombro ka/ la utiligo de la Zamenhofa

. , f e r v o j : Ciu membro raitas peli informojn de la Delegitoj, uzi la servojn 
de la Asocio, senpage ricevi la Oficialan Jarlibron ka) la dokumentojn rilatajn al la 
kategorio de membreco.

Abonanto
U gazeton.

K o tiz o j: Oficialaj pramoj an svisaj orfrankoj. Membro IMI 5 
nto (MHI 12 JO  Fr. Membro*Subteninto IMSI 25Fr. La MA ka 
iton. — Membro-Dumvive neavanta la gagaton kun Ciuj oficialaj

5 Fr. Membro- 
kaj MS ricevas

r. ----- ------- - - — »•■■■ wuj iriiv-iuiaj doko mantoj j
t  r. oro. (Partopagoj trijaraj po 100 Fr., sed neniu favorpreze kiel te aliaj 

membro-kategorio). - Naciaj presoj por M, MM, MS:
Albanio: Ital. Uroj: 12, 30, 125; Argentino: P.oro: 3, 7.5, 15; Aŭstralio: 

Sii; 4, IO, 20; Austrio: Sii. 5, 12,50, 35; Belgio: Fr. 12, 30,100; Brazilo: 
Milr. 5, 12,50 35; Britlando: Sii. 4, IO, 20: Bulgario: L. 100, 200, 750; ĉeho- 
slovaklo: Kr. 25, 50, 160; t in io : Ar*, dol 1.50, 4.~, Danmarko kaj Islando: 
Kr. 4,~, IO,-, 2Q,-; Estonio: Mk. 200, 500, 1800; Finnlando. Mk. 25, 60, 200; 
Frandoj Fr. 12,30,125; Germanio: Mk.or.4 ,- , IO,—,20; Greklando: Dr. 50,100,325; 
Hispanioj Pos. 6, 15, 35; Hungario: Kr. or. 5, IO, 25; Irlando: Sii. 4, IO, 20; 
Italio: L. 12, 30, 100, Japanio: J. 2,50, 6,25, 12,50; Jugoslavio: D. 40, 100, 280; 
Latvio: L. 4, IO, 25; Litovio: L. 8, 20, 50; Nederlando: O. 2.50, 6,25, 12,50; 
Norvegio: Kr. 5, 12,50, 25; Pollando: Zlot. 6, 12,50,40; Portugalo: Esk. 16, 40, 100; 
Rumanio: L. 120, 300, 800; Svedlando: Kr. 4, IO, 20; Svislando: Fr. 5, 12,50, 25; 
TUr I?* ***** Kanado, Kubo, Centra Ameriko: Dol. I,

« , ** Undoi oni pa*u latt U ofki<l1* P r®10 en svisaj frankoj [ora valoro). 
I.a iulpmembroj |HM] sitas kategorio kreita favore al jenaj landoj kun tre 

maui»., monkurzo J  Aŭstrio» Sii. 1,50; Bukano: 50 L.; Germanioj KM 1,20; Hun
gario: Kr. or. I,SO; Pollando: Zlot. 1,50; Rumanio: L. 50. La helpmembroj guas 
Ciujn raitojn escepte la ricevon de la jarlibro kaj Kaseto.

! t Entreprenoj de UEA {komercaj firmoj, societoj k. t  p.) pagas jare la 
oficialan aii naci in preson kiel Ia MA. La Entreprenoj rajtas presigi tekston de 40 
vortoj en speciala parto de la jarlibro kaj rajtas usi la servojn de informpetado.' 

Esperantistaj grupoj ne povas aligi kiel membroj aŭ entreprenoj.

k P *1» * !01 J 2,’ Boutf°* rd du T M itre, Genio* (Salvando) -  Bank-
konto. SociM  de Sangue Suisse, denive. — Svisa Poŝtĉeko: I. 2310. — Poŝtĉeko
v" 1 Po*l*P*rkassenamt Wien, Konio 105439. -  Poŝtĉeko en ĉeĥoslovakio,
So. 79236, Praha — Poŝtĉeko en Franclando: So. 22176. Lvon. -  Poŝtĉeko en
u TU?? : o FJ mkturt *m M*ln- ~  Poŝtĉeko en Italio : Bologna 3-327. -
Poŝtĉeko en Pollando: No. 190 576, Warszawa.

Jarlibro 1927. —  Pro la ripeta insisto aperigi la jarlibron 

komence de la jaro ni decidis Sangi la ĝisnunan metodon kaj 

klopodi kontentigi nian membraron. La Delegitoj de UEA 

ricevos kun tiu-ĉi numero, Oficialan Bultenon N-ro 16 kaj 

korektofoliojn por ia jarlibro 1927. Ni ne bezonas atentigi tie ĉi 

pri la nepra bezono de tuja resendo. Informoj venontaj post 

15 N o v e m b r o  1926 ne plu estas konsiderotaj; Transmaraj 

Delegitoj bonvolas resendi tuj; eblajn korektojn ni aldonas dum 

kompostado. Delegitoj ne ricevintaj bultenon nek korekto-folion 

sciigu tion al la Centra Oficejo.

Parto Esperantismo. —  Ni atentigas la esperantajn organiz

ajojn kaj gazetojn ke al ĉiuj kies informoj aperis en jarlibro 

1926 ni sendis korektofolion por la eldono 1927. Informoj 

alvenontaj (^enevon post 15 N o v e m b r o  1926 ne plu aperos 

en jarlibro 1927. Sekve respondu akurate. La organizaĵoj kaj 

gazetoj pro ia katizo ne aperintaj en 1926 sendu egale prespretan 

tekston laŭ la modeloj en jarlibro 1926.

Anonco] kaj Reklamoj. —  La prezoj restas sensangaj kiel 

en jaro 1926. Tuta pago dc la jarlibro 80 Frk., duonpago 40 Frk., 

1 i  pago 20 Frk. svisa valoro.

Kiei novajon ni enkondukas malgrandajn anoncojn pri 

hoteloj, firmoj, entreprenoj ktp. dezirantaj konigi sin al vojaganta 

publiko, l iuj anoncetoj triliniaj aperos post ĉiu loko en la 

Adresaro de la Delegitoj kaj grupoj, tiel ke ĉiuj informoj trovigos 

kune Kosto de unu enskribo 7,50 Frk. so. Mendantoj nur 

rajtas tiun enskribon sen ricevo de pruvekzemplero. Firmoj

aligantaj kiel entreprenoj estas lokigataj egale post la urbo en 

la adresaro.

Ita la  poŝtĉeko. —  Ni informas niajn italajn samideanojn 

ke de nun ĉiuj pagoj povas esti farataj senkoste kaj simple al 

nove malfermita poŝtĉeka konto itala. Oni adresu: Universala 

Esperanto-Asocio Ginevra, Servizio Conti correnti postali, 

conto 3—327, Bologna

Nova teritorio. — La komisiono de UEA aprobis la starigon 

de nova teritorio — Jugoslavio — kun administra centro en 

Zagreb. La teritorio ampleksas la tutan reglandon de serboj 

kroataj kaj slovenoj. Estas elektitaj:

D-ro Duŝan Maruzzi, komitatano de UEA  en Zagreb (ĉefdelegito). 

S-ro Radomir Klajiĉ, Delegito de U EA  en Beograd (Vic-Cefdel.)

Por faciligi rapidan plenumon de eligoj kaj mendoj ni 

centrigis la administradon de la kotizoj en Zagreb. Estas elektata 

Teritoria Sekretario de UEA

S-ro lija F. Puhalo, Strojarska cesta. Zagreb

kiu de nun ricevos ĉiujn eligojn, mendojn ktp. konforme al la 

sciigo sendita al la Delegitoj voĉdonintaj.

Novaj Delegitoj:

Addls Abeba, Etiopio. D. S-ro Karlo F. Ludvik, Esp. inform. Oficejo.

Alberobello, Italio, Apulio. D. D-ro Giuseppe Gigante, Piazza Ferdinand IV.

Andrych<5w, Pollando, Bielsko. D. S-ro Samuel Monderer, dentkuracisto.

Antung, ĉinio. Manĉurio. D. S-ro Jungi Takaheo, P. O. Bo* 28 
VD. S-ro Kijoji Olio, ĉe Kokusei Unso Ko.

Baez, Kubo, Sta. Clara. f). S-ro Francisko Alegret, komercisto.

Bamako, Afriko, Franca Sudano. D. S-ro Louis Germain Avid, Station de TSF. 

B6tasz6k, Hungario, Tolna. D. S-ro Aleksandro Szalay, librovendejo.

Bello Horizonte, Brazilo. D. S-ro Joao Vienna, Av. Commercio 219
VD. S-ro Jos4 Fllippe de Azeredo Coutinho, Ave. Contorno 6263.

Beppu, Japanlando, Ooita-ken. D. S-ro Kin*iĉiro Sugiŭaka Furoomaĉi.

Berkeley, Usono, Kali!. D. S-ro F. A. Postnikov, 1633 Dwight way.
VD. S-ino Hilda F. Mills, 18 Northampton Ave.

Bilene-Macla, Afriko. L. Marques. D. S-ro D-ro Manuel da Costa Monteiro.

Bourges, Franclando, Cher. D. S-ino Marie Aligon, 191 rue Barbas.

Breda, Nederlando, Noord Brabant D. S-ro Cornelis Diepstraten, Teteringschen.
Dyk 60 E.

Brooklyn, Usono, N. Y. D. F-ino D-ro Ruth S. Davis, 550 Eastern Parkway.*

Capurso. iu lio , Apulia. D. S-ro Vito De Orccis, Via T ribano.

Cardenas, Kubo, Matanzas. D. S-ro Arthur Mortim«r Murphy, Apartado 149.

Chester, Britlando, Cbeshire. D. F-ino Agnes Hogg, 25 Bradford Str.
VD. S-ro James W. Dobson, 27 Bruok Str

Colmar, Franclando. D. S-ro Emile Zimmermann, 9 Rue des Moulins.

Czortkovv, Hollando, Malopolska. D. S-ro Hillel OberlSnder, Bibliotekisto.

Dietfurt, Svislando, St. Gallon. D. S-ro Gustave H8hn, Gasthaus Bahnhof.

Eger, Ĉeĥoslovakio, Btihmen. D. S-ro Jose! Schuster, Ringstrasse 31 II.

Elbeul, Franclando, Seine Ini. D. S-ro Georges Saget, 3 Rue Charles Mouche).

F.llefeld, Germanio, Sa. D. S-ro Karl Meinel, Bliicherttr. 25 G.

Feildlng, New Zealand, WeIlington. D. S-ro Roderick Ross. Awahuri Rd.
VD. S-ro Archibald Williamson, 8 Welleslew Str.

Francavllla Fontana, Italio, Apulia. D. Ludoviko Galiano, Via Imperiali 150.

I- rankenthal, Germanio! Pfalz. D. S-ro Adolph Meistner, presejo.

Gherla, Rumanio, Trans. D. S-ro Bila Babos, Liceui „Petru Maior“.

Gioia del Colle, Italio, Apulia. D. F-ino Margherita Eramo, Via Duomo 43.

Gisborne, Nov-Zelando, Auckland. D. S-ro John Low King, 42 Stanley Rd.

Grottau, Ĉeĥoslovakio, Bohemio. D. S-ro Rudo» Muller, Clam-Gallas Str. 7.
VD. S-ro Franz Schwarz, Post II St.

Guanajay, Kubo, Pinar del Rio, D. S-ro Juan Sayas, Apartado 17.

Gutor, ĉeĥoslovakio, Slovakio. D. F-ino Aranka Molnar, instruistino.

K larigate, Britlando, Yorkshire. D  S-ro Albert Osborne Eaves, Eave’s.
Business School, 52 Station Parade.

S-ro David Henderson, 2 Regent Grove.
Heleni ba, Ĉeĥoslovakio, Slovakio D. S-ro Matfj Kovrĉ, ĝendarma sergento.

M* in’ Germanio, Hessen-Nassaŭ. D. S-ro Heriberl Rosenlecher, 
Zeilsheimerweg 18.

Hronov nad Metujf, Ĉeĥoslovakio, Bohemio. D. S-ro Bedfich Kobr, t  204.

Ifu-Gun, Japanlando. D. S-ro Jukimasa Asada. Mijaki ken.

Jasper, Usono, Tezas. D. S-ino A. C. Blackmore, fotografistino.

Karvinni, ehoslovakio, Silezio. D. S-ro Jan S*twiertnia, ĉ. 581.
VD. S-ro Teodora Niemiec, Sovinec t. 1537.

Kobe, Japanlando. D. S-ro Usabura Isikawa, Kobe Tetudokyoku.

K renis M .  Douau, Aŭstrio. D. S-ro Franz Stanke, Gartenaŭgasse 2.
VD. F-ino Emma Prokopp, Heinzstrasse 20.

Kuoplo, Finnlando. D. S-ro Erkki S. S. Turunen, M. Cauthinkatu 58.

Kuttenplan, Ĉeĥoslovakio, Bohemio. D. S-ro Hans Stark, Chocov* Plan*.

Kyjov, Ĉeĥoslovakio, Moravio. D. S-ro Josef BalcArek, Okresni Politieke spri va.

Lom, Bulgario. D S-ro Ivan Simeon Djuĉev. V III Pedagogia lernejo.
VD. S-ro Alezander Dimitr. Patrov, sama adr.

London (Britton), BriUando. D. S-ro Leonard Neve», 166 Brueton Rd. S. W. 9.

London (Hacknay), Britlando. D. S-ro Harry A. Epton, 17 Chatsworth Rd.
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Lon ilon  (Malda Vale), Britlando. D . S-ro W. C. Chattcrs, 8 Elgin Terrace W. 9.

London  ( M«ryl«bone), Britlando. D . S-ro Paul Blaise, Evelvn House 
62 Oxford Street r 9 r .TT 7 '

London < Norwood), B rolando. D . S-ro K. R. C . S tu rm a , 4  E lectro Parade, 
Nordwood Rd. S. E. 27.

Longridke , Britlando, Lancash. D- S-ro Robert Morgan, pastro. The Mansa

“ • « n i D-s" ° B™“ - “• v<l-)“ *»•
M adras, South Indi?. I). S-ro Q . S. Sarma Elivurkar,

2«S0, Nachiappa Chebi Str. Mylapore. C ' ‘ ' :V

M affersdorf, (^ekoslovakio, Bohemio. D . S-ro Ferdinand KaulUrs, 
Bezirks-Siechenhaus, ĉambro No. 186 .

M llnsbr gde, Britlando, Yorksh. D . S-ro Fred. Hadfield, 76 Market Str.

M ontpelier, Usono, Vermont. D . S-ino Nellie Mente G ill, 22 Bailey Ava.

M<5r, Hungario, Fej^r. D. D-ro Lajos Pente, SrolgebirO.

Morteras, Argentino. Cordoba. D . S-ro Vicente Domingo Bonelto,
Morteras F. C . C. A.

Mtihl bach-Mitter berg, Aŭstrio, Salzburg. D . S-ro Rudoll Gardado, Mitterberg, 
Post MOhlbach.

N apo la , Japanlando, Aichken. D. S-ro Kinsjo Siraki. 33 Kutanda tikusa-mati.

N aum burg  iSaale), Germanio, Preuisen. D . S-ro Erich Wagenbreth, 6, I, Kaiser- 
Frit drich-Platz.

Negotin, Sudslavio, Kraina. D . S-ro Teodoro Gnedovsky, profesoro.

N6 m ecky Brod, ĉeĥoslovakio, Bohemio. D . S-ro Jindfrich Schrutek, Nadra*».

V D . S-ro Jaroslav Kopecki, NAdralf.

N lkolsburtf, ĉeĥoslovakio, Moravio. D. S ro Hans Noisser, Friedrich-Schiller-Platz 5.

O ldh am , Britlando, Lancash. D . S-ro John Jardin* Seal, 279 Burnley Kane 
Chadderton.

O pava , Ĉeĥoslovakio, Silezio. D . S-ro Bohum il Otava, ui. Bo£eny N tm covl S.

Otta (a no, Italio, Cam pania. D . S-ro Francesco Cavallaro-Saitta, via Umberto.

Petserl, Estonio. D . S-ro Sold*mar A . Ratsepp, Tartu str. I.

«adora , Pollando, Kielce’*. D . S-ro Wolf Wajsfus, Pilsudskiego 16.

R u tig liano , Italio, Apulia . D . S-ro Giuseppe Trojano, Corso Cairoli.

Schvverin, Germanio, Mecklenb. D. S-ro Karl Peters, Burgstrafie 6.

Seesen a. Harz, Germanio. D. S-ro Adolf Wedekind, Kleine Reihe 28.

Shreveport, Usono, Louisiana. D. S-ro Marcus L. De Vine, 303 Baker Str.

S ittanta , F innlando, Kangasata. D . S-ro Fredrik Bruno Honkavaara,
Siitama via Tampere..

Sowerby B ridge , Britlando, Yorkshire. D . S-ro John Hoyle, 12 Finkle Str. 

S qu inzano , Italio, Apulia . D . S-ro Vincenzo Pagano, Via Lecce-Brin disi.

Stein a. d. D ouau , Aŭstrio. D . F-ino Antonie Brenek, Landstrasse 67. 

S trzem ieszyc*, Pollando. D . S-ro Roman Dobraiiski, Zahtady Wapienna.

Stuart, Usono, Okla. D . S-ro W illiam  L. Person, Bo* 216.

Sukeva , Finnlando, Savo. D . S-ro Einar Sourander.

S an  D iego , Usono, California. D . S-ro Frank X. Jaeger, 4 '6 1 30-th Str.

Sao Paulo , Brazilo. D . S-ro Castorino Gomes de Carvalho, Kua Vergueiro 64. 

S an  V ito  de i N orm ano!, Italio. D . S-ro Vito Romano, V ia Annunziata 7. 

Ŝaraoryn, ĉeĥoslovakio, Slovakio. D . S-ro Jŭzsef Reininger, I  XV.

Soobara, Japanlando, Hibagun. D . S-ro Tojo Sato Toogun, kuracisto.

Taranto, Italio, Apulia . D . S-ro Lucio Schinaja, Corso Umberto 60.

T finec, ĉeĥoslovakio, Silezio. D . S-ro Paul Blahul Eisenwerk.

V D . S-ro Johano Liberda, instruisto.

Ungfheni Sg. )ud. Jasi, Rumanio. D . S-ro Niĉjo Vanghelovici, instruisto.

V D . S-ro Jakob Trii, oficisto.

Vechta, Germanio, O ldenburg. D . S-ro Friedrich Piper, Grosse Strasse 51. 

V icenza, Italio, Veneto. D . S-ro G iovanni Vangelista, Regie poste.

V D . S-ro Adolfo Bronchi, Casulla Postale 39.

W aidhofen  a. d . Thaya, Aŭstrio. D. S-ino Paula Pirchan. *

VVielun, Pollando, Lodzkie. D  S-ro Waclaw Janczurovicz, l i  Cze*tochowska

Gateshead, Britlando, Durham . D . S-ro Fred Sui* liti*, ?23 Prince Consoni Rd.

s’G ravenhage , Nederlando. S-ro J. Kavestro jr., van A*r*senstra*t 200. V 
V D . S-ino J. G . Kbriicker-Dirksen, v. Vostduinlaan 32.

H a inburg , Aŭstrio, D . S-ro Karl M au i. Landstrasse 7.
„ | V D . S-ino Jenny I-tti Ur r, Ungarstrasse 9 ^

HaU ingen-Ruhr, Germanio. D . S-ro Joseph Sa lter, Bahnhofstrasse 49.

H ilvc rsum , Nederlando. D . S-ro J. F. E. von Rtfmer. Oude Amerslooitsc he W v ■

H o m i S u e b i, ĉeĥoslovakio, Silezio. D . S-ro Ervln V a lk a , No. I JAma FrentiUk. 
f D .  S-ro Antonin Odehnal, No. 130.

l ju b ljan a . Sudslavio, S lovena!. D. S-ro Danilo Herkov, Boritnikov tri*. 2, II.

L ub lin , Pollando. D. S-ro Czes!aw Oruski, Str. Konopnicka 8  lofi 7,

Lttbcck, Germanio. D . S-ro D-ro A lb in  Mttbusz, Falkenstr.
VD . S-ro Georg Klele, 17 Jurgen Wulfonweher*tr.

Maa stri ch i, Nederlando. D . S-ro Jan Jacob FiloU, T «n gersche weg 58.

H alm ŭ, Svedio. D . S-ro E ra it A nde rson , «Hejmo** Eriksf&lt, Kulladal.

Mercur*c-Ciuc, Rumanio, Trans. D . S-ro janos GAbor, Oficisto departementa.

M ŭnchen, Germani ». Bayern. D . S-ro Ifans Tressei, Parkstr. 22., I W. 12.
V D . S-ro Hans Koi h, Scbneckenburgerstr. 33, U r.

Mulhouse, Franclando. Haut Rhin. D. S-ino Marie Feuerbach, 61 Rue de Colmar. 
V D  S-ro C a m ila  Oftinger, 47 C h  des Ardennes.

Nevvark, N. J. Usono, Etsez. D . D-ro W iliiain S. Benson, 3, 16-lh Avenue.

New York , Usono. ĈD . S-ro Berthold Schmidt, 12 East 41-th Street.

O slo , Norvegio. D. S-ro Am e Arnessen, Boe der nes Ba uk
VD. S-ro Jens Schjerve, Ce Bennet Is Ret*ebyraa, Observatorie-gt. 2. tt.

Praust, Danzig. I) S-ro Max Amori, Strttbfagstr. 3fl.
V D . S-ro Werner Hoffmann, Dirac hauerstr.

Rheydt, Germanio. D . S-ro Paul Brendgens, Limitenstr. 46.
V D . S-ro Josef Cremers, Karlstr. 36.

Riga» Latvio. D . S-ro Talivaldo Indra, KriSjana Barona iel* 104.
V D . S-ro Edgaro Ciro! Zai* ie li 7, dz 3.

Rotterdam , Nederlando, D . S-ro P. J. Vermaas, Niauere Binnenweg 340-a.
V D . S-ro W. Eck, Willebrordusstraat 7; b.

St. Petcrsburg, Usono, Florida. D . S-ino E. Esther Ow«n-Fhnt, 241 First Str. Nortis.

T abriz, Persio. D . S-ro DarjuS Nemseĉi, 24 ŝeiklan.

Trojan, Bulgario, Pleven D . S-ro M in o  Vasilelf, advokato.
V D . S-ro Minko Topalo!!, komercisto.

Tustanow ice, Pollando. D  S-ro Francissek Trunkwalter, Woianka-T ustano vice.

Vaaaa, Finnlando. D . S-ro Semmi HautamHki, Kautakatu 20 .
V D . S-ro Eemeli Helminen, Kauppapuistikkatu Si.

V id in , Bulgario D . S-ro V ladim ir Lazarov, ui. Antimova.

En jenaj loko j provizoro ne plu estas delegitoj:

Aalsmeer, Nederlando; Altona, Germanio; Bellerive sur Allier, Franclando, 

Bodenstadt, ehos lovak io ; B riko, Sudslavio; Champigny a. Marne, Franclando; Dar 

bel Harori, Maroko; Else in Hennover, Germanio; Franzendori bei Kaichi nberg. 

ĉeĥoslovakio; Georgetovrn, Brita Gujano; Grusbach, ĉeĥoslovakio; Haid bei Techaŭ, 

ĉeĥoslovakio; Hakodate, Japanlando; Hotte* v. ĉ .  ĉeĥoslovakio; K aposvlr, Hungario; 

Karlova Vas, Ĉeĥoslovakio: Kioster, ĉeĥoslovakio; Ko!cierzyna, Pollando; Kralupy, 

Ĉeĥoslovakio; Leczyca, Pollando; Levanger, Norvegio; Mantova, Italio; Morava!^ 

Budtjovice, ĉeĥoslovakio; Nemecka L'up^a. ĉeĥoslovakio: Neuiliy sur Seine, Franc- 

*ando; Novy Bydiov, ĉeĥoslovakio; OstroUka, Pollando; Ostrow Mazoviecki, Pollando; 

Pestuthely, Hungario; Pielisjflrvi, Finnlando; Purmerend, Nederlando: Ouadlinburg, 

Germanio; Rabenstein, Germanio: 5>endai, Japanlando: Sternberg, ĉeĥoslovakio; 

Stolbarg, Germanio; Suolahti, Finnlando: Saint Ouen, Franclando: Tacoma Usono; 

Teicbstadt, ĉeĥoslovakio; Tenin^en, Germanio; Ulm s. D ., Germanio; Veghel, Neder

lando; Vincennes, Franclando; Weissig b. F reita!, Germanio; Wiemar, Germanio

Genfeve, 20 Septembro 1926. Hans Jakob

Direktoro de UEA.

Sangoj:

A po lda , Germanio, Thflringen. D . S-ro Max VValter, Bahnhofstr. 59, L

A uss lg , ĉeĥoslovakio, Bohemio. D . S-ro Em il Fiocke. Resselstrasse 8.
V D . S-ro Wenzel WawHnek, Westphalenstr. 292, Siedlung U.

B irm lng ham , Britlando, Warwick. D. S-ro Wildred, Bickley Johnson, 167 Nineveh 
Hti. W i nson Green.

V D . S-ro Wilson Henry Sturge, Carpenter Rd. 35 Edgbaaton.

Buer i. W., Germanio, Westfalen. D  F-ino Gertrud Adrian, Maelostr. 7.

B vdgoszcz, Pollando. D . S-ro Franciscus Prengel, KoScielna I , II.
V D . S-ro Arthur Pankratz, ui. M aten i 7, II.

‘Cern&uti, Rumanio, Bukovino. D. S-ro Arnold Hasentfhrl, Str. J. Florider 16 . 
V D . D-ro Leon Koppelmann, Str. Steiancel Mare 19.

C h ip k a , Bulgario, Kazanlik. D . S-ro Andrej N. Panĉef Perulinko, uĉitel selo Chipka.

C iu j, Rum anio , Trans. D . F-ino Eugenie Morariu, Str. FAntanelei IO,
V D . S-ro Ernesto Hirsch, St. Josi! I.

Co logne Veneta, Italio, Verona. D . S-ro D-ro Umberto Toschi, V iala Gozzadiai 7 

Ĉ adca , ĉeĥoslovekio, Slovakio. D . S-ro Josef Popper, Ce Karpatia A . S.,

PovaSka iupa .

Ceskĉ B ud ijo v ice , ĉeĥoslovakio, Bohemio. D . S-ro Josef Ploss, Skuhersklho 63

E sk ils tuna , Svedio. D . S-ro A rv id Agren, Telegrafatationen.
V D . S-ro Erik Johansson, Styrmansgatan 7 b. VHstervik.

Forta leza, Brazilo. D . S-ro Francisco Falcao. R. Tri*tao Gon^alo^s 55.

F u lda , Germanio, Hessen-Nassau. D . S-ro Wilhelm Heinrich Funk, Non nan ga sse 7, II. 

F uncha l, Afriko, Madeira. D . S-ro Ernesto Cesar Pereira, Rua do D r. Antonio 
Leite Monteiro 78.

<2ablonz a. d . N eiste , ĉeĥoslovakio. D . S-ro Franz Keli, Wienerstr. 16 a, IL  
V D . S-ro D-ro Josef Pontz, Geburgstr. 4. II.

Internacia Centra Komitato 
de la Esperanto-movado
Sidejo: 12 Bd. du Theatre, G en i ve

Ni petas, ke tiuj landaj societoj (precipe transmaraj) kaj 

fakorganizoj kiuj ankoraŭ ne stangis daŭran kontakton kun ni, 

bonvolu tion Iari kiel eble plej rapide por progresigi la kunagadon.

C ir k u le r o j .

Intertempe estis forsenditaj la cirkuleroj N-ro l i  (IO. 7.), 

N-ro 12 (15.7.), N-ro 13 (17. 7.). Tiuj societoj, kiuj ankoraŭ ne 

respondis la diversajn punktojn, bonvolu tion fari tuj.

M o n k o le k to  p o r  f lo s ilo j* *  en  n o v a j k a j e k zo t ik a )

l in g v o j.

Por helpi subvencion al f lo s ilo j de Esperanto* en novaj 

kaj ekzotikaj lingvoj, la sekvantaj gesamideanoj bonvolis sendi 

mondonacojn:



Malmultaj ekzempleroj restas de la grava verko

M i a i u n o  • * % « ! l o l o g i o

kom p ilita  de Jaume Grau Casas.

Bela 416-paga volumo {presita sur linpapero enhavanta 

la plej belajn literaturajn pecojn de katalunaj verkistoj.

Prezoj por eksterlando (rekomendita poŝto enkalkulita): 

15 pesetoj, 9 S ilingoj, 2 dolaro j, l i  sv isaj franko j.

Petu senpage 20-pa£an in form ilon de

S-ro Eduard Capdevila , Barcelona
(K a ta lu n io ) , Carders 29.

1% (24) *  E S P E R A N T O  * N ° IO

Por hebrea ŝlosllo. 

S-ro D-ro Olŝvanger, London 

S-ro Gcliebter, Zamosc

entute

25.— sv. frk.

sv. frk.

Por ekzotikaj ŝlosiloj.

F-ino Offerhaus, s’Gravenhage 50.—

Sennomulo, Anglujo 3.10 

S-ino Hanbury, 2.50

S-ro Le Brun, London 25.—

S-ino MoscheIes, London 50.— „ „

S-ino Wright, Gateshead 50.— „ „

entute 180.60 sv. frk.

Kun plezuro ni akceptos pluajn, eĉ malgrandajn mondonacojn 

por la sama celo. Se la necesaj monrimedoj ekzistos, Ŝlosiloj 

en turka kaj hindustana lingvoj povos ba lda j aperi. Ni kvi

tancas publike pri Ĉiu sumo ricevita. Bonvolu, sendonte kontri

buojn, indiki por kiu eldono la mono estu antaŭvidata.

K o re sp o n d an to ) .

Konforme al proponoj, faritaj ai nia komitato la sekvantaj 

gesamideanoj estis elektitaj kiel korespondantoj kaj bonvolis 

preni sur sin la moralajn kaj financajn kondiĉojn de tiu posteno. 

Ni plej kore dankas ilin pro ilia granda oferemo kaj esperas, ke 

ili bonvolos kiel eble plej longtempe konservi al ni sian valoran 

subtenon de nia komuna laboro.

N-ro 37
• 38
• 3*
•  40
- 41 
» 42
•  43
- 44
•  45
•  46
.  47

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86

S-ro Don. E. Parrish, Buffalo. Usono 
S-ino van Rcea, Aeschi, Svis!.
S-ro Ernst Aron, Ktinigsberg 
S-ro W. E. CIayton, London 
S-ro Siegm. Freund, Bresiau 
S-ro D-ro L. Berendt, Berlin 
Sennomulo
A , S. Vincent, San Francisco 
S-ino Mary C. Gilett, Banbury 
S-ro Andreas Seidenberg, Kttln 
S-ro S. U . Moser, Zurich 
S-ro T. B. Huddy, Wa!Iasey, Angl.
S-ro M F. Sthafrolh, Burgdorf, Svisi.
S-ro Oito Roessel, Boras, Sved.
S-ro T. J. Gueritte, Surbiton, Angl.
S-ro D-ro T. Sigel. Detroit, Usono
S-ro Hans Reuss, Essen
S-ro Fedrik Skog, Falun
S-ro J. B. B. Dufrenn», Amsterda»»
S-ro A . Bowker, Sheffield 
S-ro Priis Lindan, IJpsala 
S-ro D-ro A. Kamber, Heleni (Litov.)
S-ro D-ro S. Rosenstork, Zagreb 
S-ino E. Guldemont, Utrecht 
t mo J. Rirkett, Shelton 
S-ro hd, J. de Castro, C ijon 
S-ro D-ro.Ellerbeck. Berlin 
S-ro St. IJzunov, Rustuk, Bulg.
S-ro Prof J. C . Filiga!, London - 
S-ro Ruri. Horn, JKger ndori (Ĉeĥosl.)
F-ino H. M. Furher. Shropshire. Angl.
S-ro D-ro P. Dolak, Spisske-Vlachy 
S-ro D-ro P. Glaser, Karlsbad 
S-ro John C. Auly , Sheffield 
S-ro W. H. Sturge, B irm ingham 
S-ro Fiddle Nigg, Ciersau, Svisi.
S-ro Edgar Cheetham. Halevon, Usono 
S-ro Fadrique Fernandez, Medico 
S-ro Ernesto E. Guerra, Tampico, Meks.
S-ro Prof. L. Kronenberg, Bydgoszcz, Poi.
S-ro Geo Wm Godall, London
S-ino Iulia Goldzier, Bayonne, N. J„ Usono
S-ro Kapitano A. M . O liva. Santa Clara. Kubo
S-ro Kapitano Pedro M. de V illa, Santa Clara, Kubo
S-ro studkonsilisto Fr. D iihring, Leipzig
S-ro C. M. Houghton, Abadan, Persujo
S-ro J. A. Johnston, Rangoon, H indujo
F-ino E. C . Lamb, Sea Pomi, Capetown, Sudafriko
S-ro Juan  V. Merloto. Buenos-Airas
S-ro F. Kyftenhett, Soerabaya. Javo

Por atingi la centon, mankas ankoraU 14 nomoj. Kiu pro

ponos al ni ankoraŭ distingitajn gesamideanojn, kiuj estos pretaj 

faciligi nian taskon?

V o jag o j de  S-ro A n d re o  Ce.

Nia sekretario S-ro Andreo ĉe  prenis pli longan libertempon 

al sia hejmurbo en Transilvanio. Post tio li plenumos kelkajn 

special-misiojn en la Balkano. La unue projektitaj vojagoj en 

Norda Eŭropo do gis plue ne povos okazi.

5 Oktobro 1926. Robert Kreuz,

Ĝenerala sekretario.

Jubileo.

Prof. D-ro Joh. Dietterle
direktoro de la E s p e r a n t o - I n s t i t u t o  p o r  l a G e r m a n a  

R e s p u b l i k o ,  Ano de la Internacia Centra Komitato de ia 

Esp. Movado, Ano de la Komitato de UEA, Vicprezidanto 

de la Esp. Akademio festis sian 60-jaran nask ig tago  la 

7. Aŭgusto 1926. Al la simpatia kunbatalanto sinceran bon
deziron kaj gratulon.

lnternacia festo de Ŝparkasemo
estas 31 Oktobro. Okaze mi volas centraligi klubojn de ŝpar- 

kasaj oficistoj en unueca „/nternacia klubo de ŝparkasaj oficisto", 

kiu havus celon: konatigi kun internaciaj kaj naciaj-ekonomiaj 

rilatoj, interŝangi opiniojn kaj arangi kongresojn. Oficistoj de 

^parkasoj tutmondaj skribu min pri tuta administrado de ŝpar- 

kasoj kaj gravaj detaloj, kiujn mi publikigos en nia organiza 

bulteno. M i petegas ĉiujn gedelegitojn pri divastigo inter ŝpar- 

kasanoj. Oni korespondas: esperante, france, angle, germane. 

Skribu al: Jan Mikŝ, estro de urba Sparkaso, Praha-Nusle, 

Riegrovo ndm. 612. ĉeĥoslovakio.
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Esperantista parolejo.

Oni laudas!

Ges-roj Marie kaj Emanuel Kubŝsek cl Plzef», ĉ .  S. R., 

sincere dankas al S-ro Max Tcssner, D . de UEA en Dresden 

pro afabla helpo al ilia lilo, dum restado.

.*. S-ro Jozefo Oberhauser, ano de UEA el Ujpest kore 

dankas al Delegitoj kaj anoj, S-roj Wallner, Mader, Hallamayer 

en Graz, kompleze helpintaj dum restado.

.*. Ges-roj /. Raoeslein el Hago tutkore dankas la Delegitojn 

de UEA kaj iliajn anstataŭantojn en Paris, Lyon, Avignon, 

Grasse kaj Cannes pro afabla servado dum vojaĝo.
•  r * • • * • -

.*. S-ro Gaetano Facchi, Del. de UEA en Brescia, multege 

dankas al S-ro B. Kuhl, Del. en Krakdw pro kora gastameco 

kaj al V D . S-ro Wiesenberger, Fino R. Weinsberg, S-ro Ziomek, 

Ges-roj Goldberger afable helpintaj lin.

.’. M i plenumas agrablan devon dankante sincere al la 

V D . S-ro Ratissa en Tri este pro lia afabla kaj malegoista helpo, 

same al la V D . S-ro Barthel en Frankfurt (Main), kiu bonege 

zorgis pri mia logado, dediĉis al mi multan tempon kaj akceptis 

min kvazaŭ filo en sia familio. Wilh. Maier, Ano de UEA.

.'. S-ino Ida M. Sorensen, Del. de UEA  en Port Richmond 

N. Y., U. S. A ., elkore dankas al S-ro Ermano Filippi, Roma, 

Prof. Carrado Grazzini, Firenze, F-ino Karolina Minio, Venezia, 

S-ro Gaetano Facchi, Brescia, Dr. Hermann Wehrsheim, Hildes- 

heim, S-ro Niis A . Nordlund, Kristianstad, F-ino Sofia Lindberg, 

Gransholm, S-ro Henning Halldor, Stockholm, S-ro Jens Scherve, 

Oslo, por kora akcepto, kaj persona gvidado, dum sia vojaĝo 

en Eŭropo.

.*. S-ro E. Luer, Del. de UEA en Helmstedt, tutkore dankas 

al S-ro Onni Harpio, VD . en Reumo, Finlando, pro valoraj

informoj.

.*. S-ro John Hoyle, Del. de UEA en Sowerby Bridge, Angl., 

kortuŝe esprimas dankon al Ges-roj Paulou kaj Sayer pro 

afablaj servoj.

.*. La Delegito de UEA  en Luck (Polujo), S-ro Jozef Konderak 

faris al mi grandan helpon pri serĉita persono. Mi kore dankas 

lin. M A. de UEA D. Saoicki en Sanski Most (Jugoslavio).

S-ro Ernst Andersson, Del. de UEA, Malmo (Sved.), 

dankas al S-ro Anders Carlsson, Silvergarde (Halland) por 

afabla gastigado kaj agrabla kunesto dum sia somera libertempo.

/ . S-roj Hruŝinskas, Opulskis kaj Prapuolenis, litovaj esper

antistoj tutkore dankas al Del. en Tallinn, F-ino Dresen, pro 

afabla gastigo dum vojaĝo.

F-ino Sofie Cipera kaj fratino, Del. en Grossraming, 

Aŭstrio, sincere dankas al italaj samideanoj, speciale al D-ro 

Ghez en Trieste, S-ro Pizzi en Venezia, S-ro Blasimme en Roma 

pro afablaj servoj dum vojaĝo.

F-ino Regina Weinsberg, Krak<5w, esprimas koran dankon 

al Del. kaj anoj de UEA  en Antwerpen S-ro Fran* Schoofs, 

en Bruxelles D-ro Komponeer*, en Berlin S-ro Adolf Miinz pro 

afablaj servoj dum restado.

S-ro Carlo Dominguez, Ĉe Idei. de UEA el Brazilo, 

esprimas profundan dankon al S-ro Philipp Kay, Ĉefdel. en 

London, S-ro Saldanha Carreira, Del. en Lisboa, h -ino Senff, 

filino de la Del. en Hamburg pro afabla helpo dum vojaĝo.

.-. S-ro Arthur liirchhŭbel, Del. de UEA en Ebersbach i. Sa. 

kaj lia kunvojaĝantaro al la XVIII-a en Ldinburgh kore kaj 

sincere dankas al la samideanoj en Bremen, precipe al S-roj 

D-ro Renken kaj Gerke, Barkhausen kaj Blase, plue al S-ro 

Percy Riseam, Del. en Cottingham kaj S-ro Albert E. Hepton, 

Del. en Hull pro faritaj servoj. La nomitaj samideanoj oferis

tempon kaj monon kaj diei helpis nin por pliagrabligi kaj pli

faciligi nian vojaĝon. Ni neniam forgesos tion.

.*. Del. A. Tager, docento de Moskva Supera Teknika Lern

ejo D-ro Paul Bessonoff kaj docento de la sama Lernejo D-ro 

Simon Kowner esprimas sian plej koron dankon al F-ino Martha 

Rabe, Del. en Berlin pro Sia ĉiama servo-preteco kun kiu ŝi 

sindone helpis al la efektivigo de ilia scienca vojaĝo.

.*. Scienca kunlaborantino de I’ Moskva Instituto de Mate

matiko kaj Mekaniko F-ino Nina Bary, Doktorino G. Back-Pewsner 

kaj D-ro Simon Howner kore dankas S-ron Leon Belhoste, Del. 

en Paris, pro lia gravega kaj sindona helpo, konsistinta en de- 

flankigo de grandaj malfacilajo} dum plenumo de ilia scienccela vojaĝo.

,*. S-ro Franz Dreishemper, Del. de UEA en Recklinghausen 

dankas al S-ro W. L. Watermann, Del. de UEA , Torrensville, 

Adelaide, S-ro R. Banham, Del. de U EA , 560 Stat-Street, 

Carlton N, Melbourne, S-ro C. C. Dornbusch, Del. dc UKA, 

Warwick, Quecnsland kaj precipe F-ino F. Cherret, Del. de UEA, 

Perth ĉiuj cn Aŭstralio por iliaj ŝatataj helpoj. La aliajn Delegitojn 

mi petis respondi al mia peto kaj sendi «I mi detalojn pri ŝip- 

1 inioj, fervojoj kaj trafiko de Aŭstralio; bezonataj por doktora 

laboro.

Esperantista Vivo.

Naskigo). —  A l Ges-roj Haack- Marly, Mainz a. Rb., 

Barbarossaring 8 naskigis 3. 9. filo nomita Haroldo.

A l Ges-roj Hugo Bĉir el Dresden, nuntempe en Sofia 

naskigis filino Antonetta Sigrid.

A l Ges-roj Max Butin, ano de Lingva Komitato, naskigis 

knabeto Max.

A l Ges-roj Frankenberger en Pi aha, naskigis filino Eva. 

.\ A l Ges-roj Rho Yok Siang, ano de UEA en Soerabaya 

naskigis lilo Kho Khwat Liat.

Al Ges-roj Emsi Grund, VD . de UEA en Bucure*ti

naskigis filino Inge.

/ . A l D-ro Aldo Schmukher, V D . en Genova, naskigis filino

nomita Alberta.

A l Ges-roj Hama, Del. de UEA en Detva, ĉ .  S. R., 

naskigis filineto Maria-Anja.

F ianĉigo. — S-ro F. Douglas Murphy, Del. de UEA en 

Ipswich, Angl., kun F-ino Oliue Phillips.

Edzigoj. — S-ro Josef Major, ano de UEA el Budapest kun 

F-ino Cecilia Sampson, anino de UEA el Torquay en Paris.

.*. S-ro Vaŝa Hrdliĉka, ano de klubo „Verda Stelo4* en 

Praha kun F-ino Luise Tuschner.

Nia malgaja samideano kaj Del. de UEA  cn lananarivo 

S-ro Jean Laurent Andr iana solo e dziĝiskun F-ino Heleno R  azanajaza

en Ambohivanoro.

S-ro Wenzel Tippelt, nia VD . en Hermannseifen, ĉeĥo 

slovakio, kaj F-ino Maria M6wald.

: . S-ro Albrecht Fteiherr oon Lobkowitz. Del. de UEA  en 

Liineburg kun F-ino Hansi Sapletal.

S-ro V'. J. Rikstrdm, Del. dc UEA  en Makslahti (Finn

lando), kun F-ino Anna Sofia Saila en Koljola.

/ . S-ro Maurice Huber, DM  kaj Del. de UEA en Coomassie 

(Ora Bordo, Afrike) kun F-ino Andrĉe Huber.

Doktorigo. — Nia konata krakova samideano, S-ro L. Dreher 

sukcesis sian doktoran ekzamenon ĉc la jura fakultato de la 

Krakova Universitato.

Honorigo. — S-ro prof. Camille Aymonier (Paris) kaj S-ro 

D-ro Plantier (Annonay) rieevis la krucon dc Kavaliro de la 

Honora Legio.
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/ .  S-ro Artur Paoelka, membro de UEA en Oiomouc, farigis 

ano de ĉefioslovaka senato.

S-ro Robert Maraury, malnova hispana propagandisto de 

Esperanto kaj dumviva ano de UEA estis elektita akademiano 

de la rega hispan-amerika akademio pri sciencoj.

.'. S-ro profesoro D-ro Vladimir KOppen, ano de UEA en 

Graz, estis nomita ̂ doktoro pro honora katizo" ĉe filozofia fakultato.

(Gratulon! Red.)

Niaj mortintoj.

Kun sincera bedaŭro ni ricevis informon pri la morio de jenaj 

samideanoj. Al iliaj familioj ni sendas la esprimon de niaj 

respektplenaj kondolencoj.

S-ro Georgi A . TraSiiev, bulgara esperantisto el Vraca.

S-ro Jeance, post longa malsano, ankoraŭ juna, sed fervora 

ano de UEA en Lyon.

S-ro Mario Cavagna, popollerneja instruisto, ano de UEA, 

konsilanto de Esperanto-grupo en Udine (Ital.) en ago de 38 jaroj, 

subite mortis ta I Septembro. La Udinea esperantistaro perdis 

sinceran kaj ageman kunbatalinton. J. D. S.

F-ino A line Sandstrtim, fratino de la estinta prezidanto de 

Esperanto-Asocio de Finnlando S-ro Albin Sandstrtim, post 

daura malsano mortis 25 Aprilo 1926 en sia 50-a vivjaro.

ŝ i estis malnova samideanino, konata ne nur en finnlandaj 

sed ankau en eksterlandaj esperantistaj rondoj, ĉiam afabla, 

Ĉiam preta oferi sian helpon, ĉ e  Sia enterigo en Helsinki 

28 Aprilo S-ro K. S. Ahonius en la nomo de la loka esperanto- 

societo «Nordlumo4* metis florkronon kun verdaj rubandoj sur 

la tombon kaj en esperantlingva parolado esprimis sentojn de 

sincera dankemo kaj profunda funebro de la societanoj.

La memoro de la mortintino restas vere bela kaj hela en 

la Koroj de ĉiuj Siaj geamikoj. Wgn.

La 6. 7. 1926 pereis en la ondoj de Strumen apud urbo

Pinsk du oferoj de malfelica okazo: 15-jara Zofio  Soloniew icz,

gimnazianino kun 5-jara Eduardo Solonievvicz, fratino kaj amata

filo de D-ro med. R. Soloniewicz, Del. de UEA en Zychlin 

(Pollando).

La Chemnitza Esperanto-societo perdis sian meritan prezid

anton. S-ro D-ro von M alachow ski, Urba Jurkonsilanto mortis 

pro orelmalsanigo. Li estis modela esperantano: serena, plen

s p i r i ,  tute senegoiste laboranta por Esperanto. Ŝuldataj al li 

estas, la enkonduko dc Esperanto en la tri superaj lernejoj. 

Lia trofrua morto estas grava perdo por nia movado. Lia aktiv

eco estis kaj estos por ni modelo. Estu korege dankita, kara 

samideano kaj amiko! Via memoro estu benita! E. Klemm.

F-ino H6tene Lique, Del. de UEA en St. Mau-la-Varenne, 

havis la malfeliĉon perdi amatan patron.

S-ro Heinrich Rippel, Del. en Wiirzburg, priploras morton 

dc ia patrino.

D-ro Jakob Hanau cn Wiesbaden, germana pioniro de Esper

anto, mortis atinginte ne longe antaŭe la belan agon de 80 jaroj.

Sinceran kunsenton!

R E K LA M O
MALLONGIGOJ: L —  letero. PK  —  poŝtkarto. P I —  poŝtkartoj 

ilustritaj. PM — poŝtmarkoj. bil =  poŝtmarkoj sur bildflanko. 

kĉl. =  kun ĉiuj landoj. Esp-aĵo =  Esperantaj, fot-ajo ==

fotografejo, gaz. —  gazeto.

Atentigo!

La pei tonoj anoncantaj havas la moralan devon respondi almenaŭ unuio je ai ta 
ricevitaj petoj, klarigante ĉu ili deziras aŭ ne deziras daŭrigi ta korespondadon. 
K iu ne respondas peton konforman al sia anonco, tiu malutilas a! la internacia

, korespondado per Esperanto.

T a r i f o :

K o r e s p o n d a d o :  Unu enskribo: I Irk. sv.
P e to )  k a )  P r o p o n o ) :  IO vortoj o.75 frk. «v.
R e k la m o :  Unu cm unukolona' 2.50 frk. sv.

N a c i a )  p r e z o )  :

A lban io ; 5, 3, IO It. lir.; A rgentino: 0.50, 0.40, 2 pesos oro A ŭstra lio : IO p. o n.,
2 lii.; Austrio: 1.25, t, 3.50 lii.; Belgio: 4, 3, IO frk. bel*.; B razilo : 1.25. I, 3.50 Milr.; 
B ritlando: IO p., 6 p., 2 lii.; Bu lgario : 30. 20, 60 levoj; Ĉeĥoslovak io : 6, 5, IO kĉ.; 
C ln lo : 0.25 0.20, 0.80 «rfe. dol.; D anm arko  kaj Is lando : I, 0,75, 2,50 kr.; D anz ig : 
I , 0.75, 2.50 guld.; Estonio: 60, 50, 150 erak.; F inn lando : 6, 5, 20 fmk.; F ranclando: 
4, 3, IO Irk.; G erm anio : 0.80, 0.60, 2 RM; G rek lando: 12, IO, 30 dr.: H ispan io : 1,25, 
I , 3 pe*.; H ungario : I, 0.75, 2.50 kr. oro; lr lando : IO p., 6 p., 2 Sii.; Ita lio : 5, 3, 
IO lir.; Japanio: 0.50, 0.35, 1.25 jen.; Jugoslav io : IO, 8, 30 dio.; Latvio: i, 0,75, 
5 HU Luksem burgo: 4, 3, IO Irk : Nederlando: 0.50, 0.35, 1.25 guld.; Norvegio:
I, 0.75, 2.50 kr.; Po llando: I, 0.75, 2.50 z lo t ; Portuga lo : 4, 3, IO esk.: Svedio : 0.50,
0.40, 2 kr.; Sv is lando : I, 0.75, 2.50 frk., Turkio: 25, 20, 60 piastr.; U S A , Ua.iado. 

Centra kaj Suda A m eriko , A n tino j, Kubo: 0.20, 0.15, 0.50 «tol.

Korespondado
Interŝanĝo de objektoj.

A friko .

B u law ayo  (Suda Rodezio). F-ino H. Me Donald , 29-a Livingstone Road, Selborne 
Ave., P !, precipe kun ekstereŭropanoj.

Argentino.

Santa F< (F. C . C . A .). S-ro Carmelo Liguori, str. M . Comas 284, L, PK , PM, 
tiam  respondas.

A ŭstra lio .

M elbourne . S-ro 5. 3. Dewar, 149 Beaconslield Parade, Croxton, L , PK , PM , kun 
ĉiulandaj s a m a r io j 18— Iu ja ra j.

M elbourne. S-ro Lloyd Thoriiton, 48 Bambra Rd , Caullield, L, P I ka j PM . se iu 
deziras M l .  krom Germanujo, H ispanujo, Japanujo, Rusujo. Nepre respondos.

Belgiando.

Antverpeno. S-ro H . Stalmans, Boudewijnstraat 21, PI kĉl. pri kasteloj kaj pregejoj.,

Antverpeno. S-ro H  Van der Mast, Vlagstraat 9, serĉas gekorespondantojn en 
Kanado, Usono, Brazilo kaj Argentino, L kaj PI.

Antwcrpen-Borgerhout. S-ro Feli» L ange lie r !, 75 Fonteinstraat, P I hfi-

Antwerpen-Borgerhout. S-ro Theo Verschueren, Oedenkovenstraat 44, FI bil.

Schaerbcek. S-ro V . Lambert*, 55 Ave. Hamoir, PM  neuzitajn laŭ Yvert sendos 
Belgio, Luksemburgo. Kongo. Uzitajn PM laŬvole. Ne respondas al 

bagatelajoj.

Brazilo.

Santa Ignez (Bahia). D-ro Arsenio Moreira da S ilva, kuracisto, kun gesamideanoj, 
el ĉiu j landoj, sed prefereble kun fraŭlinoj.

Britlando.

Excter (Devon). S-ro R. W. J. Norton, 20 Savila Road, St. Thomas, P I, L kĉl.
• ' !* • \' **- '* *. * ** . v - * * ?T*/j *

Bulgario.

Golemo-Selo (Kazanlik). S-ro Teodor Beĉev, P I bfl, naciaj kostumoj, fotoj.

K justend ll. S-ro Ivan  Mirovski, advokato, L pri diversaj temoj kĉl.'

P lovd lv . S-ro Georgi Monev, birario, 2 a Ŝumenska, P I, L.

ĉeĥoslovak io .

Hoi e io  v . S-ro J. Palacky, advokato, PK  kei. kun progresintaj filatelistoj, sendu 
rekomendite, ankaŭ korespondas angle, france, germane, certe kaj tuj respondas.

L Uteratu^aĵojru S R K ° l<f’ C' ,0 ’ gazeto'n "« « lin g v a jn  fu  esperantajn,

^e lezn ice  (J id a ) . S-ro J. Zajlĉek, redaktoro, PI, L kei. krom Aŭstrio, Germanio.

Franclando.

S R °  L uQ - W  *  f * r°  E«L Ver* ~ #’ P I bfl « * •  « » «  delegito de U EA  en Bamako, «Sudano Franca4*, nun libertempe dum ses m onato j).

n V1*”  S£** d*  Calais): S ' ro p: B«chon, Esperanto-Grupo Verda Stelo, esperantajn 
gaz„ PI* moroj, kutimoj, socia ekonomio, industria movado, Ĉiaj temoj kĉL
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Germanio.
A noaberg  (Erzgebirge). S-ro Carl Preu, la ja r a , Fleischergasse 7, P I, PM.

Dresden 23. S-ro R. Protze, instruisto, Grossenhainer Str. 75, por 25 popollernejaj 
Esperanto-kursanoj, 12— 13-jaraj geknaboj, mi sercas korespondgeamikojn, ia j 
ankaŭ mi mem estas preta, inlerianĝi ko responda jn .

F rank fu rt a. O . F-ino Erna Jentzsch, Fiirstenvalder Str. 47, P I bil, L.

H irschberg- Cunnersdorf I. Rsg. S-ro Richard .Neumenn, J&gerstr. 25, dekora 
pentristo, P I, L kĉl., p e n t r a jn ,  desegnajoj^

flo rneburg  bei Stade. S-ro W a lte r Oschwald, ^ardenisto, Haus Eicheneck, PM , PI, 
gaz., L pri Cia) temoj kci. certe respondos.;

M agdebu rg . S-ro Fritz Rockmann, komitatano de UEA, Otto-von-Guerickestr. 61, 
serĉas por siaj ĉirkaŭ 40 lernantoj 12— 14- jaraj konvenan korespondadon nur kun 
negermanoj prefere kun kelkiuj el ekstereŭropaj landoj.

M a inz a. Rh . S-rolP. Becker, Del. de UEA, Augustinerstr. 58, PM , ilustritajn gas.

Hispanio.

Barcelona. S-ro Jose Ma. Coli., str. L iaom a  no. 52, 1°, 2 a, L, PK , PM ,b Il kci. kaj 
precipe kun ekstereŭropanoj.

Barcelona. S-ro Ildefonso Man*, str. R um an a  no. 76, L , P I Ib li kci. kaj precipe
^ k u n  ekstereŭropanoj.

i, Hungario.
Szom bathe ly . S-ro Francisko Horvath,Jels6hegy, L , P I, PM , nepre respondas.

Italio.
Venezia. S-rojV irgilio Biben, Tiro a segno Nazionale, Lido, PM  kci.

Litovio.
Kaunaa. S-ro D-ro Kazys Patronis, gatve 5, botas S, PM , P I, esperante kaj ruse.

Meksiko.
T am plco . S-ro Ernesto E. Guerra, L  kun sinjorinoj, f r a t in o j aŭ plenegaj studentoj. 

Tiuj kiuj konsideras skribadi kvazaŭ punlaboron, kiuj latas nur pritrakti p ii veter
a n  goj, aŭ kiuj havas determinatajn materialajn celojn, ne okupu sin pri tiu Ci 

anonceto.

Nederlando.
A m sterda»!. S-ro N . Zilver, P . O . B. 1055, PM seriozajn, ne akceptas bagatelojn.

V ught. S-ino G. van Heeswijk, B. I ,  Kloosterstraat, PM.

Pollando.
L odz .^S - ro  A dam  Smolarek, Ogrodova 24, PI bfl kci. Tuja respondo.

Lw<Sw. S-ro Henri Nov}?, Ce Magazyn P. T. H . str. Pompierska I, PM kĉl., m ini
mume 100, ne sendas unue, Ciam tu j respondas.

Stanlslaw<5w. S-ro Henryk Fedynikyj, Bilinski str. 15, PK, P I, L , PM bfl kCL, 
esperante, germane.

W a r s u w a . S-ro Jŭzef Jodlowski. ui. Ser. Barbary 12, PM , PI.

eti

•io «i»lkantoj,

Rumanio.
T im ifioara-E lizabetin . S-ro Ludoviko Lttrintz, D o ja  17, L, P I per 

PM 50— 100, sendos saman kvanton diversajn el m ia lando.

Sudslavio.
Senta. S-ro Francisko Belecz, Wilsonowa ui. 5, br., PM, PI, L kCL

Svislando.
St. G&llen. S-ro F . Rosenegger, Zieglerstrasse 5, PM kun tuta Eŭropo laŭ Yvert 

aŭ Senfi aŭ popece. Ne sendas unue.

Usono.
H an n ib a l (Mo.). S-ro Verie P . Miller, farmaciisto, 518 O live Street, P I, dorsflanke.

Los Angeles (Cal.). S-ro P. Tobi, 1312 West 61 Street, PM nur velorejn kci.

Nevv York . F-ino N. Berns, 260 82 nd Street, Borough of Brooklyn, #PI, PM kun 
/Iz io , Afriko, Sud Ameriko.

Petoj kaj Proponoj
Internacia Komerco.

A bstinonta) fervo jisto j. S-ro Systermans, vicfakestro Ce la (tatfervojoj en Parla 
to fice jo  pri plendoj), deziras ekscii pri ia nomo kaj adreso de la e f la n d a j fer
vojistoj, k iuj interesigas pri kontraŭalkoholismo. Skribu al Ii: 21 bis rue Duhesme, 

I aris X V III.

A lm anako . A . Prager, Moskva, U. S. S. R., Bo* 605, malnova esperentisto (preskeŭ 
28 jaroj), petas Ciujn pionirojn de esperantismo, sendi adresojn por eldono de 
A lmanako. Fotoportretoj estas petataj.

^A v izo j M i ricevis de multaj korespondantoj L kaj PK kun interlandaj objektoj, 
sed pro mia malsano m i ĝis nun ne povis al ili respondi. Iomete saniginta mi 
nun sciigas al Ciuj m iaj korespondantoj, ke mi ne respondas al tiuj, kiuj ne esta* 
sendintaj aŭ nesendos respondkuponojn. Alie mi ne prenas respondecon pro ilia 
tendejoj. Studento Jonas Unguraitis, 2 vi rgi: daimia i, Sak. Naumiestis, L itov io .*

B u .g a ra  A nto log io  — aldono kun dek novaj verkistoj — beldeŭ aperos. Por 
a etintoj de la Cefparto I sv. fr. aŭ egalvaloro. Adreso: I. Krestanoff, ulica 27, 
ju lio  8. Varna (Bulgario).

E speran tan  ekspozic ion kaj varbvesperon intencas arangi la komencjare iondita 
*Esperanto-Gruppe im  G . D . A .1* (Asocio de gekomizoj) kaj petas sendi PI bfl, 
gazetojn, propagandilojn ktp. C iu sendinto ricevos P I de nia bele Seele-urbo. 
Adreso: M artin Hŭnig, Alter Markt 25, III, H a ilee , d. Saale, Germanujo.

e k sp o z ic io . La „New Cross* Esperantista Rondo arangos je la 23-a de Oktobro 
propagandan ekspozicion kaj ĝi kore petas pri alsendo de Ciaj e s p e ra n to j al 

.S-ro W- H. Lester, 2, Guildford Roed, Greenwich, London, S. E. IO, Anglujo.

Harlemaj Florbulboj
por Cambro kaj gardeno.

A ĉ e tu  v ia jn  f lo r b u lb o jn  Ĉe e s p e ra n t is to ) !

Hiacintoj, 5 specoj, kun nomoj, por florpotoj
po 50 l i .—  guldenoj 

H iacintoj, 5 koloroj, por gardeno
po 50 6.— guldenoj 

Unuoblaj tu lipoj, 5 specoj, kun nomoj por florpotoj
po 50 4.— guldenoj 

Unuoblaj lu lilo j, miksitaj, por gardeno
po 50 2.—

I »
3$

m

ISI

Duoblaj tu lipo j, 5 specoj, kun nomoj, por florpotoj
po 50 4.—  guldenoj 

Duoblaj tulipoj, miksitaj, por gardeno
po 50 2.50 guldenoj 

Niaj iamaj Darwin-tuiipoj, 5 koloroj, kun nomoj
po 50 5 — guldenoj 

Niaj famaj Darwin-tulipoj, ĉiuj koloroj miksitaj
po 50 3.— guldenoj 

Narcisoj, 5 belegaj specoj, kun nomoj
po 50 4.— guldenoj 

Narcisoj, miksitaj, unuoblaj kaj duoblaj, tre belaj
. po 50 3.— guldenoj 

Krokusoj, 4 koloroj, per florpotoj kaj llorpladoj
po 50 1.50 guldenoj

Krokusoj, miksitaj, por gardeno, tre rekomendindaj
po 50 I,—  guldeno 

Galanthus N ivalis [preferataj floroj]
po 50 1.50 guldenoj 

Sciita Siberica, por florpotoj, aŭ gardeno, Indigoblua
po 50 1.50 guldeno 

Iris H ispanica [Hispana Iridoj, ĉiuj koloroj miksita
por gardeno, po 50 1.50 guldenoj

Ekspedas denove (kun sen p aga  e n p a k u s ,  pago  je  r icevo ,

Jansen Hendriks kaj Filo
(antaŭe Krelage kaj Ko.)

Postbox 70 Haarlem Nederlando

Unuaranga eksportanto. Korespondas en Esperanto.
Ekspedo al ĉiuj landoj.
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Fabriko ile mekanllte [arilaj puntoj de ..C a la is" (France)
♦

Uzu Esperanton por aĉeti rekte en la fabrikejo!

♦
La F irm o P e e te rs  a  P e r r in ,
20  r u e  ciu P on t- neu f, C a la is

sendos post ricevo de ĉeko da 45 svisaj frankoj sur Pariza 
banko pii ol 40 pecojn da belaj malsimilaj puntoj, po 
l i  metroj de ĉiu modelo.

A l tiu sendaĵo gi kunmetos prezaron kaj specimenojn 
de aliaj puntoj.

La komercisto kiu faros tiun unuan senriskan provon, 
certe ricevos el gi bonajn profitojn en la estonto. Ni es-

E
eras, ke niaj esperantistaj amikoj kaj precipe niaj kolegoj, 
delegitoj He UEA,  helpos nin per tiu provo de praktika 
uzado de Esperanto en ia komerco kaj havigos al ni, ĉiu en 

sia urbo, almenaŭ unu klienton al kiu ni eĉ donus la eks
kluzivan vendadon de niaj artikloj, se gi povus certigi ai 
ni sufiĉan sumon da aferoj. Ni esperas, ke Ia diritaj ko
legoj konsentos esti niaj senpagaj peruloj por la komencoj; 
kompreneble ili estos, kvankam ne riprezentantoj, tamen 
rekompensataj, laŭ la ricevitaj rezultatoj.

Bonegaj referencoj estos donataj al ĉiu korespondanto 
kiu tion deziros.
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KoresDondo-Klubo - A M I K E C O - serĉas ki

i i

laborantojn en ĉiuj landoj (ankaŭ nefotografantojn). 
Prospekton sendas senpage la prezidanto

Josef Groebel, Koblenz a. Rejno
E ltze rho fs tr . S



*  E S P E R A N T O  *

A Aĉetu mian verdan stelon gum- 
itan kiel renkontighon, propa- 
gandilon, komercan rilatigilon
Vendata po  tak e lo  d a  500 ekz. Prezo- 2 saketo) mini- 

^  m urae : 5 franca) tranko); IO saketo) 22 franca j franko) aŭ 

sam a  va lo ro  per respondkupono). K unsendu uz ita jn  post

m arko jn  de via lando , m i sendo* sam an  kvanton de franca j poŝtm arkoj.

G. Perrin , 8 rue de Rome, Calais, France.

Kctnplc(ny SeJrecznilt
jezyka m iedzynarodow ego Esperanto

de Leo Turno, ano de L. K.

aperis en dua eldono korektita kaj plenigita 

kaj eslas ricevebla kontrau antaua pago de

z i. 1,25, e k s te r la n d o  I .— sv is . f r a n k .

Ĉe D-ro Leopold Dreher, Krak6w
Starowis!na 37 (Pollando)

L e g u  la r e c e n z o j n  en  . E s p e r a n t o " ,  . H e r o l d o  

de E s p e r a n t o * * ,  . P o l a  E s p e r a n t i s t o - k t p  ktp.

t a  p le j p o p u la ra j I La p le j m a lk a ra j!

P o r  g e r m a n lin g v a n o j !
E sp e ra n ta j le rno lib ro j k a j v o rta ro j d e  D-ro Em il P feffer 

a p e r in ta j e n  la  V iena T agb la tt- B ib lio teko :

Kaperanto ia  IO Untcrrlchts-Slunden. Kun elparolo, gramatiko, ekcercoj, 
traduk-llosjlo ktp. Por meminstrue kaj kursoj. 6-a gis 10-a milo. 

Erste* Espe ranto-Lesebuth Nir Anfiinger und  Hurae. Elektita prozo kaj 
Doeno kun lauvorta «ermana i n t e r l i n i a  traduko kiel ankaŭ lingvai kai 

S » * * » ™ ’ **" Servado en vortaroj superflua!
^ ^ r te rb u c h  Ksperanto-Deutsch. Enhavas Ĉiujn de la Akadem io akceptitajn 

vortradikojn kiel ankaŭ la plej kom unuza jn  fakesprimojn. (Jus aperis.) 

W ttrterbuch Deutsch-Espe ranto. Ĉirkaŭ t OO pagaj da teksto kun pli ol 
20000 germanaj voltoj kaj 30000 tradukoj. Kvarobla numero Jus aperis! 

Preto por 48-pafra volumeto 25 pfen., 2 ke., 40 grotoj.

Postulu senpagan prospekton kun  prov-pagoj

de

▼ agb la tt-B ib lfo thek , W ie n  I, F le is c h m a n *  5 .

Mundlos
HllhllUlllliltlllllllllllllllllllHIHIIIIIIIIIIIIIIlMiii! ^

kudromaŝinoj
(antaŭe O rig ina ! V ictori i}

estas

mondfama j

pro unuaklasa kvalito kaj 
granda laborkapableco I1 . L ib ro se rv o  d e  UBA s Mendiio por Biblio

2 .  T u rism a  s e rv o : Gvidfolio pri Torquay. M u i l d l o S  f\ k  t  i  P  H  - f i  P  « o l  U r  h a  f  t
3. R e k la m a  se rv o  s Prospekto de firmo Ellersiek & Borel / l K l l C n  U e S e i l S C f i a i t

pn  .Universala Lernolibro' de D-ro Moebusz. i fabriko de kudromaŝinoj :: Magdeburg 36 (Germ.)


